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 رجصَصلا ملأ تاب

 قباسلا متاخلا حتافلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 هتوعدب اعد نمو هبحصو هلا ىلعو ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلاو قحلاب قحلا رصان
 .نيدلا موي ىلإ هتقيرط ىلع راسو

 هللا دنع تريل َّنإإ# :زيزعلا هباتك ىف لجو ّرع هللا لاق دقف :دعب امأ
 ربتعملا نيدلا نأ ةيآلا هذه ىف ىلاعتو هناحبس هللا رّرقِي ١4[ :نارمع لآ] «ٌةَكْسِإْل
 نيدلا وه مهشياعم حلصتو مهرومأ ميقتستو دابعلا لاوحأ هب مظتنت يذلا دمتعملا

 ةيناسنإلا تالامكلاو ماكحألا عيمج همومعو هلومشب بعوتسا يذلا متاخلا يمالسإلا

 يوذ لمحت ىتلا ةميظعلا هرارسأو ةليلجلا هراثآو ةّمجلا هلئاضفو ةريثكلا هنساحمب

 «هرونب ءادتهالاو هبادآب ىلحتلاو هب كّسمتلا ىلع ةميقتسملا رطفلاو ةميلسلا لوقعلا

 نم هيف امل فينحلا نيدلا اذهب هقلعت دتشا رصبتلا رّين لقعلا ميلس ءرملا ناك املكو
 نم يناّبرلا نيدلا اذهب نييمألا برعلا هللا جرخأ دقل «لئاضفلا ليمجو نساحملا ليلج

 دومجلا نمو «ةرهشلا ىلإ لومخلا نمو ءداحتالا ىلإ قّرفتلا نمو «ملعلا ىلإ لهجلا
 لذلابو «ةوق فعضلابو «ةبحم ةوادعلابو ءاّنمأ فوخلاب مهلدبأو «جضانلا ريكفتلا ىلإ

 ةيجمهلاو شحوتلابو «ةمحرو ةفأر دابكألا ظيلغو عابطلا ءافجبو «ىنغ رقفلابو ءازع

 .ةراضحو ةيندم

 اليق موقأو ىوقأ هباتكو 2" دمحم نيد نإ ربكأ هللا
 اليدنقلا دسفأف حابصلا رهظ هدنع فلاوسلا بتكلا اوركذت ال

 نيب فلأو ءاًناوخإ مهغاص دقل «يمالسإلا عيرشتلا اذه ةمكح لجأ ام ربكأ هللا

 ملاعلا ةذتاسأ مهنم «ناطلسلا ةعساو «ةوقلا ةميظع «سأبلا ةديدش ةمأ اوناكف مهبولق

 مهماسحو ءعاطيف بتكي مهملق ءاّقيبطتو اًعارتخا نونفلا ةمئأو ءاّبدأو ةسايسو اًملع

 امدعب مالسلاو لدعلا اهتحت نم يرجيف نوكلا ابر ىلع قفخت مهتايارو «باهيف ىضتني
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 نأ ناميإلا يدانم مهب حاصف ءءايمعو ةلالضو .ءالهج مهتيلهاج يف سمأللاب اوناك

 «مهنوؤش اوربدتو مهتايح يحاون نم ةيحان لك يف مهراظنأ اوبلقو ءاونمآف مكبرب اونمآ
 ءدجلاب لزهلا اوضاعتساو هومّوق جوع نم رهظ امو ءهوحلصأ للخ نم ناك امف

 ءةوخألاو حصانتلاب ربادتلاو «ةظقيلاب دوكرلاو «ةداعسلاب ءالبلاو «لمعلاب ؤطابتلاو
 نورمأي سانلل تجرخأ ةمأ ريخ اوناكو «ةدايسو اًدجم اونبو «طاشنلاو مزحلاب قرفتلاو
 آلإ ميوقتلاو حالصإلا كلذب نوغتبي ال «هللاب نونمؤيو ركنملا نع نوهنيو فورعملاب
 . ميظعلا هللا هجو

 اهيتأي ال يتلا ةمكحملا هلوصأو ةيقنلا هقئاقح ٌرسو مالسإلا نيد لضفب هلك اذهو

 مهماصتعا لضفبو ءديمح ميكح نم ليزنت ءاهفلخ نم الو اهيدي نيب نم لطابلا
 لادجلاو قّرفملا فالخلا مهذبنو هللا يف مهيخآتو هللا ليبس يف مهداحتاو هللا باتكب
 هللا لوقل ةباجتسا ةدومو ةبحمو عامتجا لب ءاضغبلاو ةوادعلا دلويو لمشلا تتشي يذلا

 دع 3 ذإ ْجُكيَلَع ل َتَمَع َتَمَعِي أوف ْذََو هد آو اًعيِمَج أ لحب اوُمِصَتَعََو# : ىلاعت

 ةميركلا ةميظعلا ةيآلا هذه ٠١[ :نارمع لآ] «انَوْخِإ ءوِيَمعنب ُمحَبَصأَ 16 كيوم ني تل
 - ءهتلاسرو هتوعدب ءاج ل هنإف اهدئارو اهبل ةيمالسإلا ا ساسأ يه

 ىف ام َتَنَقْنَأ ولا :ىلاعت لاق امك ًةقيقح فّلأ يذلا هللا ءاهنذإب اهنيب فّلأو بولقلا

 هللاق ء[3* :لافتألا] 4س , َفَلأ هنأ أ لكحلر ٌرِهِبوُلُق تسبب َتْنَلَأ آب اًصيِج ٍضْرَْل

 بابلا وهو «ليبسلا وه ِهِي 2 يبو ؛هتدارإو هتردقب مهقفو يذلا وه ىلاعتو هناحبس
 امل هتبطخ يف كَ هب ملكت ام اذهو «مهنيب فلأو مهبولق عمجف «دارملا اذه قيقحتل
 عمجو بولقلا نيب , فيلأتلا يهو دلي هدي ىلع تمت يتلا ةميظعلا ةمعنلا هذهب مهركذ
 ًالالَض ْمُكَنآ ملأ راصنألا رشعماي» :ّهلي هنع ءاج يذلا ثيدحلا يف لاق ذإ ءلمشلا
 َنْيِقرْمَتُم : ةياور يفو ءمكبولُق ّن نيب فلأن ًءادغأو هللا مكانغأف ٌةَلاَعَو ىلاعت هللا مكادهف

 . "9(ُلَضَفَأو ُنَمَأ ِهَلوُسَرو هللا .هللا لوسر اي ىَلَب :اولاق ؟هلل مُكَفَلأَ

 دهاجو «ةملظلا الجو ءةمغلا فشكو «ةمألا ىدهو .«تاتشلا عمج يذلا وهف

 :ىلاعت هلوق ىنعم وهو ءهيلع همالسو هللا تاولص نيقيلا هاتأ ىتح هللا ليبس يف

 ٠١8[ :نارمع لآ] 4 كِيلَع مَ َتَمَعي اوي ذآَو أوَدَكَت لو اًعيِمَج هللا ٍلبَحِب أوُمِصَتْعَاَول
 1٠١[ :نارمع لآ] «اًعيِمَج هلا ٍلبَحب اوُمِصَتَعْأَوأ# :ءاملعلا نم ريسفتلا لهأ ضعب لاق

 الَو# ىقثولا ةورعلا وهو «ميقتسملا قيرطلا وهو .مالسإلا وهو فورعم هللا لبح
 و و

 .نيدلا يه يتلا 5 ع هلا َتَمْيَأ ورم أَو ًاوُقَرَمَت
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 ةباحصلا نم ريسفتلاب ةفرعملا لهأ نم ملعلا لهأ ضعبل رخآ لوق يف ىوريو

 ولم هللا دبع نب دمحم يه هللا ةمعن :لاق (مكيلع هللا ةمعن اوركذاو) وهو 2 هع

 «ةلاسرلا وه هللا دبع نب دمحم نأل «ىرخألا لاوقألا عم ضراعتي ال لوقلا اذهو

 ةمعن «نيدلا يه هللا ةمعن «مالسإلا يه هللا ةمعنف «هللا دبع نب دمحم يه ةلاسرلاو

 ا ءاج يذلا يه هلل ةسن «ميقتسملا طارصلا يه هللا

 . .مالسإلاب ءاج يذلا نم ؟. .نيدلاب ءاج يذلا نم

 هللا ةمعن لاق نمف «هيلع همالسو هللا تاولص وه وه ؟. .ةلاسرلاب ءاج يذلا نم

 وهو «روهشملا لوقلا عم فلتخي الو رفانتي الو ضراعتي ال هنإف هللا دبع نب دمحم يه

 دلع هريسفت عم قفتب قف ا نألو «مالسإلاب ءاج يذلا وه هنأل «مالسإلا يه هللا ةمعن نأ

 هللا مكادهف ًالالض اونوكت ملأ ؟. .يب هللا مكعمجف اًناتشأ اونوكت ملأ» :مهل لاق امل

 يذلا وهو .مهاده يذلا وهو ءهيلعو هب مهعمج يذلا وه هللا نأ مولعمو (1؟. .يب

 ةمعنلا نايب يفو ريكذتلا لاجم يف نكلو ءمهبولق نيب فلأ يذلا وهو ءمهدشرأ

 وه هنأ مهل نّيب هوركذي نأ سانلا ىلع بجي امو «هلهأل لضفلا ةبسنو لضفلاو

 .كلذ يف ببسلا وه هنأو ةطساولا

 هللا دبع نب دمحم اوركذا يأ 4مل هلأ َتَمِْي اودذاو» :ملعلا لهأ ضعب لاق

 رفح انش لع ٌّممُشَو انوْحِإ ءويمعنب ٌمحَبْصأ ٌمحَبْصَتا» دمحمب 4كم ني كلك ادع مك ذإ»

 :هلوق يف ريسفتلا اذهو ما *٠0[. :نارمع لآ] ني مُمَدَتناَك ران اَنلأ نب

 ةمعنلا هسفنب مهركذيو مهل رّكذ رخآ ماقم يف ِيكَي هلوق ىلإ دنتسم دمحمب اهنم مكذقنأف
 . لضفلا ةمحرلا

 نع ينربخأ :هل لاق قرزألا نب ذان نأ ايم نبا نع يتسطلا جرخأو

 :لاق ٠[ :نارمع لآ] يتم حد ٌدقنَأَك ٍراَنلَأ َّنَي َو 0 لع مدْكَو9 :لجو زع هلوق
 ا مكذقنأ

 نم ذقنأ يذلا وه هنأ فيكو اهل هتمحرو ةمألاب هتلص اًئيبم ثيدحلا يف لوقي ذإ

 بدانجلا لعجف اًران دقوأ لجر لثمك مكلثمو يلثم :لوقيف «هيف ةطساو هنأل ءرانلا

 نم نوتّلفَت متنأو رانلا نع مكزجحب ذخآ انأو اهنع نهّبذي وهو ءاهيف نعقي شارُفلاو
 .''”يدي

 .(51/؟) روثأملا ريسفت يف روثنملا ردلا )١(

 ١1458. ص 4 ج لئاضفلا باتك :ملسم (0)
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 نم جرخ نم» :لاق ِهَْك هللا لوسر نأ رمع نبا نع هححصو مكاحلا جرخأو
 هيلع سيلو تام نمو ؛هعجاري ىتح هقنع نم مالسإلا ةقبر علخ دقف ربش ديق ةعامجلا
 يف يدسلا نع متاح يبأ نباو ريرج نبا جرخأو «ةيلهاج ةتيم هتتوم نإف ةعامج مامإ
 رانلا فرط ىلع متنك :لوقي *٠١[ :نارمع لآ] 4ِراّنلأ َّنَي َوَرْتَح اَنَّس لع ٌمنُكَو# :هلوق
 .ةرفحلا كلت نم هب مكذقنتساف كي اًذمحم هللا ثعبف رانلا يف عقو مكنم تام نم

 نع ىهنو ماصتعالاو ةدوملاو بباحتلاو فلآتلا ىلإ سانلا اعدف مالسإلا ءاج
 لوخد ليبس وه ناك ةمألا يف عقو اذإ فالتخالا نأ نيبو «قاقشلاو فالخلاو .قرفتلا
 سانلا نيب لصحي امو بصعتلاو فالخلاو قرفتلا نأو « - هللاب ذايعلاو - اهنيب ناطيشلا
 هنمو ءءاضغبلا يتأت هنمو ءدسحلا يتأي هنم ءرش لكو ءالب لكو ةنتف لك ببس وه
 فالخلا نم يتأت امنإ ءالبو ةنتف لكو «قوقعلاو ةعيطقلاو ماصخلاو دانعلاو لهجلا يتأي
 عامتجالاب رمألاو «قرفتلا نع يهنلاب ةددعتملا ثيداحألا تدرو دقو «قرفتلاو
 يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب , ليهس ثيدح نم ملسم حيحص يف امك «فالتئالاو
 ىضري ءانالث مكل طخسيو ءانالث مكل ىضري هللا نإ» :لاق هيك هللا لوسر نأ ةريره
 نأو ءاوقرفت الو اًعيمج هللا لبحب اومصتعت نأو ءاًئيش هب اوكرشت الو هودبعت نأ مكل
 ةعاضإو «لاؤسلا ةرثكو «لاقو ليق :اًنالث مكل طخسيو ءمكرمأ هللا هالو نم اوحصانت
 ثيداحألا كلذب تدرو امك ءأطخلا نم مهقافتا دنع ةمصعلا مهل تنمض دقو ,(«لاملا
 .فالتخالاو قارتفالا مهيلع فيخو ءاًضيأ ةددعتملا

 :لاقف ريل اهب مهعمجا يتلا قافتالاو داحتالا ةمعنب ىلاعت هللا مهركذ دقو
 لآ] 4انوْخِإ هوِيَمعت ُمحَبَصأَ 1 نب َكلأك هاآدعأ ع د ولع للا تمي اوُركْذاَو#
 ناك دق هنإف :جرزخلاو 0 نأش يف قايسلا اذهو «ةيآلا رخآ ىلإ "٠١[ :نارمع

 اهيبسب لاط ءلوحذو نحإو نئاغضو ةديدش ةوادعو «ةيلهاجلا يف ةريثك بورح مهنيب
 اًناوخإ اوراص ؛مهنم لخد نم هيف لخدف مالسإلاب هللا ءاج املف «مهنيب عئاقولاو مهلاتق
 هللا لاق ؛ىوقتلاو ربلا ىلع نينواعتم «مهللا تاذ يف نيلصاوتم' هللا لالجب نيباحتم

 َتْنَلَأ آب اًصيِيَج ٍضْيَأْلا يف ام َتَنَمَأ وَ ير تيب كلور هدي ىلا ٌرْه» :يلاول
 اوناكو «ةيآلا رخآ ىلإ [1"- 5 :لافنألا] 4 مُهَِيَب فل كْلأ هنأ نكلَو رهيوُلُق تيب
 دقو «ناميإلل مهاده نأ اهنم هللا مهذقنأف «مهرفك ببسب رانلا نم ةرتح افش ىلع
 امب مهنم بتع نم بتعف «نينح مئانغ مسق موي هلك هللا لوسر كلذب مهيلع نتما
 مكدجأ ملأ راصنألا رشعم اي» :لاقف مهبطخف هللا هارأ امب ةمسقلا يف مهيلع لضف
 املكف .«يب هللا مكانغأف ةلاعو «يب هللا مكفلأف نيقرفتم متنكو «يب هللا مكادهف ًالالض
 هذه نأ :هريغو راسي نب قاحسإ نب دمحم ركذ دقو ءّنمأ هلوسرو هللا :اولاق اًئيش لاق
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 سوألا نم المب ّرم دوهيلا نم الجر نأ كلذو ءجرزخلاو سوألا نأش يف تلزن ةيآلا

 سلجي نأ هرمأ هعم الجر ثعبف «ةفلألاو قافتالا نم هيلع مه ام هءاسف ؛جرزخلاو

 كلذ لزي ملف «لعفف «بورحلا كلتو ثاعب موي مهبورح نم ناك ام مهركذيو مهنيب
 مهراعشب اودانو اورواثتو ءضعب ىلع مهضعب بضغو ء«موقلا سوفن تيمح ىتح هبأد
 مهنكسي لعجف مهانأف ِةَي يبنلا كلذ غلبف «ةرحلا ىلإ اودعاوتو مهتحلسأ اوبلطو

 ىلع اومدنف «ةيآلا هذه مهيلع التو «؟ . .مكرهظأ نيب انأو ةيلهاجلا ىوعدبأ» :لوقيو

 لزن كلذ نأ ةمركع ركذو . 4 «حالسلا اوقلأو اوقناعتو اوحلطصاو مهنم ناك ام

 .ملعأ هللاو «كفإلا ةيضق يف اورواثت نيح مهيف

 نأ ىلإ جاتحن اننإو «لمشلا عمجل ةملكلا عمج ىلإ ةجاحلا دشأ يف مويلا اننإ

 لئاسم كانه نوكت نأ عنمي ال اذهو اًبالطو ءاملعو اًبابش ةيمالسإلا فوفصلا دخون

 .ةلملا نع جارخإلا الو ضغبلا الو ةوادعلا يضتقت ال اهنكلو سانلا نيب يرجت ةيفالخ

 ثيح ةظيرق ينب ةلأسم اهنم «لئاسم ةدع يف فالخلا ةباحصلا دهع يف عقو دقو

 ىلإ اومسقنا قيرطلا يف مهنكلو «ةظيرق ينب يف الإ رصعلا اولصي ال نأ مهرمأ
 ينب يف هولص نأ ىلإ اورخأ مسقو «سمشلا بورغ ةيشخ رصعلا اولص مسق «نيمسق
 نم ةلأسملا ىلإ رظن امهنم لكو «نيلعفلا نع يضرو نيمسقلا ّرقأ هيلي يبنلاو «ةظيرق
 . ةحيحص ةيواز

 نم «حيصيو اهب خرصي نم ىرنو اهعمسن ةميظع بئاصمو ةريثك ءايشأب انيلب دقو
 اذه قحتست ال سانلا نيب يرجت ةيفالخ رومأ لجأل «كلذ ريغو ريفكتو عيدبتو قيسفت
 انب نوصئرتي نيذلا ءادعألا اهب حرفي ةلكشم وأ ةيضق اهلعجو ءاهيف خفنلاو ريبكتلا

 «مهيلع نيبوسحملاو مهعابتأ نم مهبانذأ مهعمو «بناج لك نم انب نوطيحيو رئاودلا

 صن دوجو مدعل صنلا مهف يف فالخ ةجيتن ءارآلا يف فالخ نيب قّرفن نأ دب الو

 ٌرجي يأرلا باحصأ نيب فالتخا نيبو ةجيتنلاب مكحيو مهفلا ددحي عرشلا نم عطاق

 .قيسفتلاو ريفكتلاو ءاضغبلاو ءادعلا ىلإ

 «ةيداهتجا رومأ يف 44 ماركلا ةباحصلا نيب ىرج دق فالخلا نأ ركني الو

 ينب يف الإ رصعلا مكدحأ نيلصي ال» :ِِكَي هلوق ىنعم مهف يف مهفالتخا ةلأسمك
 لزعلاو (لزني يحولاو لزعن انك) :مهلوق وهو «لزعلا نع ءاج ام اذه لثمو «ةظيرق

 اهنمو ءروهشم ةباحصلا نيب فالخ كلذ يف عقو دقو «ةأرملا جرف جراخ لازنإلا وه
 ىفتكا يذلا يناثلاو «ةبانجلا هتباصأ امل ةبادلا لثم بارتلا يف غّرمتو مميت يذلا لجرلا

 يذلل لاقو «مميت يذلا كاذ دّيأ «هاربخأو هلك يبنلا ىلإ اءاج املف ءىّلصو مميتلاب
 هل نّيبف - ضرألا هيديب برضو  «اذكهو اذكه لعفت نأ كيفكي ناك امنإ» :غرمت

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



  1٠قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم 10

 بتك يفو َةّنُّسلا بتك يف ةريثك اذه دهاوشو «ةالصلا ةداعإب هرمأي ملو باوصلاو قحلا
 فالتخالا اذه نكلو ءهتايح يف نودهتجيو نوفلتخي اوناك مهنأ نيبت يتلا ثيدحلا
 ةباحصلا ناك اذكهو «مائولاو ةبحملاو ماقملا ظفح عمو بدألا عم داهتجالا اذهو
 .ةمألا ءاملع نم ةمئألاو ع

 اهنم ءيش ةعونتم عضاومو ةفلتخم تالاجم يف ةيملعلا ثوحبلا نم ةلمج هذهو

 مسق صخي اهضعبو «ةّئسلاو باتكلا مسق صخي اهضعبو ؛ةديقعلا مسق صخي
 وهو الأ دحاو دوصقم اهعمجي ةيمالسإلا ةفاقثلا مسق صخي اهضعبو .همولعو ثيدحلا
 مكحلاو اياضقلا هذه لوانت يف طيرفت الو هيف طارفإ ال يذلا طسولا مالسإلا جهنم نايب

 فيكو ءاهلالخ نم سانلا عم لماعتي نأ لقاعلل يغبني فيكو «لئاسملا كلت ىلع
 يرفكلا وأ يناميإلا وأ دسافلا وأ حيحصلا داقتعالا ةمئاق يف ةماعلا فّئصن نأ يغبني
 رودي يتلا ةرهاظلا دئاقعلا وأ ماكحألا نم ءيش ضفر وأ لّبقت يف ريسلا طوطخ نم
 1 .شاقنلاو فالخلا اهيف

 هيلإ لقن امل هسلاجم دحأ يف اهلاق ةميظع ةملك دلاولا يديس نم تعمس دقلو

 نيبو يوبنلا مرحلا يف ة نيبقارملا ضعب نيب عقو فيفخ ماصخ ربخ ملعلا ةبلط ضعب
 ال اهنأو «ةّئسلا فالخ اهنأو حبصلا دعب هتالص بقارملا هيلع ركنأ ذإ نيلصملا دحأ
 انمهي الو ماصخلا امهنيب راثو ةالصلا نع عنتمي نأ لجرلا ضفرف «؛ةعدب اهنأو ءزوجت
 ىف دهاشلا وهو لاق  ىلاعت هللا همحر  دلاولا يديس نأ وه انمهي يذلا نكل ةجيتنلا
 هلو ءةيضقلا هذهل هردص عسّنال اًمهاف القاع ملع بلاط بقارملا اذه ناك ول :ربخلا
 يف ةددعتم اًصوصنو ثيداحأ كانه نأ ملعي هنأل كلذو ضارتعالاو راكنإلا ىلإ رداب
 سانلا رذعل اهبعوتساو اهسرد ول «تاطابنتساو تاداهتجا اهيف ءاملعللو .ةلأسملا
 .نسحلا جرخملا مهل سمتلاو

 .هردصو هبلق عستا هملعو هركف عستا املك ملاعلا نأ كش الو

 ءرظنو ههقف داز املك ملعلا بلاط نإ : :لوقي ينامي نسح خيشلا انخيش تعمسو

 .سانلا ىلع هراكنإ لق بهاذملا يف

 وهو ملعلا ةبلط نم انناوخإ ضعبل لوقي طاشملا نسح خيشلا انخيش تعمسو
 تفرع لهو ؟هبهذم وهام فرعت له :هلعف ءيش يف سانلا ةماع نم الجر دقتني

 ؟تنأ كبهذم يف ةلأسملا هذه ليلد وه ام تملع لهو ؟هبهذم يف ةلأسملا هذه مكح
 ؟ليلدلا نع هباوج تملع لهو ؟فلاخملا ليلد وه ام تملع لهو

 يتأت بئاصملاو لكاشملا رثكأ نإ :لوقي فيس رون دمحم خيشلا انخيش تعمسو
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 .لهأب هل سيل وهو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل رّدصتي نمم

 جهنملا اذه ىلعو «مارحلا دجسملاب ملعلا ةمئأ نم ماركلا انخياشم ناك اذكهو

 «نامأ ىبحي دمحم خيشلا انخيشو «ينابتلا يبرعلا دمحم خيشلا انخيش طسولا لدتعملا

 .عساو ملع «مهريغو يبتك نيمأ دمحم ديسلا انخيشو «زوزع قاحسإ ديسلا انخيشو
 عم هلوسرو هلل ةميظع ةريغو «بحر ردصو «قيقد رظنو ءهرهوج لقعو «قرشم ركفو

 ىلإ نوجاتحي نمم يصاعملا بابرأو ةلهجلاب اًصوصخو ءاّمومع سانلاب ةقفشو ةمحر
 نع هللا يضر عيمجلا عم عضاوتلاو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاو ةيعرشلا ةسايسلا
 هلآ ىلعو دمحم انالومو انديس ىلع هللا ىلصو عيمجلا عم بدألا انقزرو «عيمجلا

 .ملسو هبحصو
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 ةديقعلا ىلإ لخدم

 نع هزنملا يتاذلا لامكلا وه هناحبس هلامك نأل ءهدحو هللا وه دمحلل قحتسملا

 رصبو عمسو ةايحو ملع نم هاوس هب فصتا ام لكو ءدويقلا نع قلطملا «دودحلا

 وهو .هناحبس يطعملا اهحنم ةحنم  دوجولا ىتح  تافص نم كلذ ريغو مالكو

 .هناحبس هل كلم هلامك وهف دوجولا يف لامك لكو ءاهيف فرصتملاو اهكلام

 كلذكو ءاّبابرأ مهوذختاف هقلخ ضعبل قحلا تافص ضعب اوبسنف موق ٌلض دقو

 لاق ؛ميرحتو ليلحت نم عيرشتلا قح وأ يتاذلا ملعلا وأ يتاذلا ريثأتلا_مهيف هدقتعا نم

 امو ١”[ :ةبوعلا] «ِهَّنأ نيود نم اباتب هدأ ْمُهَهَرَو ْمُهَراَبَحَأ اورَُخَأ## :ىلاعت

 ءاج امك «هومرحف لالحلا مهيلع اومرحو ءهولحتساف مارحلا مهل اوّلحأ نكلو .مهودبع

 .ْةكَك ىفطصملا نع

 كرابت هيف دقتعي نمك كلذو «كرشم وهف قولخملا ةفصب قلاخلا فصو نمو

 «لولحلا وأ قلخلاب داحتالا هيلإ بسني وأ «عافتراو ضرعو لوط وذ دسج هنأ ىلاعتو

 ىلإ «رون وأ ءاوه وأ دامج نم امإ ءمسج دوجوم لك نأ نوهقفي ال نيذلا ليختيو
 تءاجو ليلدلاو لوقعلا هّرقت يذلاو «ليلدلا اهّدري ةلطاب ماهوأ كلتو «كلذ ريغ

 ليختي نم نيب قرف الو «ثداوحلا ةهباشم نع هّزنم لجو ّرع قحلا نأ هقيقحتب لسرلا

 لهأ نيب فالخ الو «ندعم وأ بشخ وأ رجح نم اًمنص دبعي نم نيبو هدبعي اًمسج

 لوزنو ءيجم نم هنأش ٍّرع قحلل بسن امو هب رفاك هبرب لهاج مسجملا نأ يف قحلا

 رومأ يه امنإو ءاهؤاوتسا الو اهئيجم الو .داسجألا لوزن سيل هنأ ٌئهيدبف ءاوتساو

 :تلصف] # نا ىو ملأ َلِإ توتا م : ىلاعت لاق «لاثمألاو هبشلا نع هّرنملاب قيلت

 ِماَبَأ َةَنِس يف َضْيَأْلاَو ٍتَومَّسلا َقَلَح دل ُدّنأ مير كدإ# :ىلاعتو كرابت لاقو ١[«

 تاومسلا قلخ دعب ناك ءاوتسالا نأ حضاوف «[104 .:فارعألا] 4مل َلَع ئرّتْسأ هن

 .قلخلا نم وه ام هبشي نأ نع هّزنم ّيهلإ لعف وهف «َّمُثا» ىنعم رظناو «ضرألاو

 :ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا
 هلاق ام [ه :هط] 462 ئَوَتْسأ ٍشرَمْلا 1ع نحيا :ىلاعت هلوق يف لوقنف

 فييكت ريغ نم هللا دارم ىلع هللا نع ءاج اميو «هللاب انمآ : 56# حلاصلا فلسلا
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 هذه 1١[ :ىروشلا] 4 ُرِصْلا ٌعيِمَسلَأ َوْهَو ءىَس وليك سلط ليطعت الو ليثمت الو
 باتكلا ىف ةدراولا صوصنلا هب هجاون نأ بجي يذلا وه اذهو .فلسلا ةديقع يه
 الو دحأ هيف فلاخي ال ناميإلا نم ردقلا اذهو «ناصقن وأ ةدايز نود ةرّهطملا ةّئسلاو
 اًظافلأ صنلا اذه ىلع داز نمو «ةديقعلا يف داهتجا ال ذإ .دهتجم هيلع ديزي نأ زوجي
 :هلوق ىلع (تاذلا) ظفل ةدايز لثم صنلا ىلع دئازلا صاخلا همهف نم وهف ىرخأ
 وأ «ةقيقح هتاذب ىوتسا :لوقيف (ةقيقح) ظفل ةدايز وأ «هتاذب ىوتسا :لوقيف (ىوتسا)
 وأ «ةقيقح شرعلا ىلع هتاذب ٌرقتسا ينعي ىوتسا :لوقيف رارقتسالاب ءاوتسالا ريسفت
 ةدايز كلذ لكف «ةقيقح هتاذب هشرع قوف سلج يأ ىوتسا :لوقيف (قوف) ظفل ةدايز
 .بابلا اذه ىف ضوفرم وهو ىلاعت هللا تافص يف داهتجاو «دراولا صنلا ىلع

 بجي لب «طابنتسا وأ داهتجاب ءاوتسالا ةفص ىلع ةدايزلا حصي ال هنأ لصاحلا
 لقعلا هيف لخدي ال عوضوملا نأل «ءصقن وأ ةدايز نود صنلا يف درو امب ءافتكالا

 هللا دارم ىلع هللا نع ءاج امبو .هللاب تنمآ :- فلسلا ةمئأ رابك نم وهو  ىعفاشلا
 ميلا َوُهَو ”ىَن هوك َسْنِلط فييكت الو ليثمت الو ليطعت الو هيبشت ريغ نم
 ١١[. :ىروشلا] 4# رِيِصبل

 ةفص ريدقت عنم ىلع نوملسملا عمجأ :- ىلاعت هللا همحر  نيمرحلا مامإ لاق
 نوققحملا عمجأو ءعمس وأ لقعب عطق ىلإ اهيف لصوتي ال لجو رع هلل اهيف دهتجم
 «ةسيقألاو داحآلا رابخأ نم هب عطقي ال امب اهكرت وأ اهصيصخت حمصي رهاوظلا نأ ىلع
 ؟. .©"0هب عطقي فيك هب عطقي ال امب كرتي امو

 ةيقابلا ةيهلإلا تافصلا ىف لوقلا ةصالخ

 ةردقلاو «ّيلزأ ملعلاف ةّيلزأ ةيتاذلا قحلا تافص نأ تافصلا يف لوقلا ةصالخو
 .ناكمو نامزب ّدحي نأ نع اًهزنم قلخلا لبق تباث كلذ لكو «ناتّيلزأ ةدارإلاو

 «نامزلا :نع هزنم هناحبس هنأل نامزلا نع درجت قحلل بسن اذإ لعفلا نأ امكو
 نع ةهزنم لجو رع هتاذ نأل ةيفرظلا نع درجت هنأش رع يرابلل بسن اذإ فرظلا كلذك
 . هيبشلاو لثملا نع هزنملا قحلا بسانتي امب هانعم ناكو اهب قيلت الو «ةيفرظلا

 تلاز قحلل (يف) ةبسن درجمب [15 :كلملا] «كَمَسلا يف َنّم مني :ىلاعت هلوقف

 )١( ص يكبسلل ليفز نبا ىلع درلا يف ليقصلا فيسلا ىلع قيلعتلا رظنا 58.
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 .خلإ. .(عم)و (ىلع) كلذكو «ةيفرظلا اهنم

 سيل نم لوزنو «ماسجألاب قئاللا لاقتنالاب نوكي امنإ هئيجمو مسجلا لوزنو
 نع هزنم ّيهلإ لوزن وه امنإو ءماسجألا نم فورعملا لوزنلا نوكي نأ ليحتسي مسجب

 .لثملا نع تسّدقتو تلاعت تاذلا نأ امك «لثملاو لاقتنالا

 َقوَف هللا دي# :ىلاعت هلوق يف ديلا نأ يف مهنيب فالخ ال ةّئسلا لهأ نأ امكو
 «كلذ وحنو عبصألاو قاسلا كلذكو «ءةمولعملا ةحراجلا ريغ يه ٠١[ :حتفلا] 4 ميدي

 نأ بجيف ءاهفرعن يتلا عبصألاو ءاهفرعن يتلا قاسلاو ءاهفرعن يتلا ديلا ريغ يهف

 .اهئاوتساو اهئيجمو ماسجألا يف فورعملا لوزنلا ريغ هؤاوتساو هئيجمو هلوزن :لوقن

 دقف ماسجألل مزاللا ينامسجلا ءاوتسالاو ءيجملاو لوزنلا قحلل تبثأ نمو

 ماسجألا تافص نبع هّرنملا يهلإلا ءيجملاو لوزنلاب قحلا لهأ نم نمآ دقو ءلض

 «ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالاب ىنامسجلا ءىجملاو لوزنلاب اورفكو «؛ثودحلا تامسو

 نأل ءماسجألا نم فورعملا ءاوتسالاب اورفكو ؛ شرعلا ىلع يهلإلا ءاوتسالاب اونمآو

  .كفّيكم ريغ هنإف يهلإلا ءاوتسالا امأ ءفّيكم ماسجألا نم فورعملا ءاوتسالا

 ةباحصلا نم ةمألا ريخ اهيلع ناك ىتلا ةحيحصلا ةيفلسلا ةقيرطلا ىه هذهو

 ْ 20 .نيعباتلاو

 لوسرلا نع ءاج امب انمآو «ءلجو ّنع هللا دارم ىلع هللا نع ءاج امب انمآ دقو

 تاروصتلاو تالايخلا دارم ىلع ال ءاًعطق ةيمسجلا نع هزنملاب قيلي يذلا وهو هُو

 .ماهوألاو

 .كلذ فالخب هللاو «كلاه وهف  ةيلعلا تاذلل رّوصت نم  كلابب رطخ ام لكو

 سيقي ثيح ءىطاخلا بهذملا ةيلعلا تاذلا روصت يف بهذي نأ ناسنإلل سيلو

 .ليثم هل سيل يذلا هزنملا هنأب هملع عم «قولخملا ىلع قلاخلا

 عم كرتشي ثداح هنأ معز نمو «قولخم ريغ ميدق وهو «قح لجو ّرع همالكو

 - نآرقلا قلخب لوقلا ةنتفو «ءفلسلا بهذمل فلاخم لاض وهف ثودحلا ىف ثداوحلا
 برض دمحأ مامإلا نأ يف لقاع كشي الو «ةتباث  داؤُد يبأ نبا اهتيار لمح يتلا

 ةنسحلا ةودقلا ناكو «هللا ليبس يف بْذَعو قحلا ىلع تبثو «لقي ملف هلوقب لوقيل

 . '"”هللا ليبس يف نيدهاجملل

 )١( عبط ؛هللا وه» ناونعب صاخلا يباتك يف ثحابملا هذه انلصف دقو /١511ه.
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 تافصلا ةيضق ىف ريخألا لحلا

 درت مل صوصنلا هذه نأ اًيلج رهظي بابلا اذه يف ةدراولا صوصنلا لالخ نمو
 ىمست ىتلا تاذلاب ةقلعتملا تافصلا هذه نم ةفص تابثإل ةّئسلا يف وأ نآرقلا يف
 ام اهدعب يتأيو يتأت امنإو ةفص يه ثيح نم اهنع رابخإلل وأ (حراوجلا تافص)
 قلخلاو ةقفشلاو ةمحرلاو كّلمتلاو ةيبوبرلاو ةبلغلاو رهقلا تافص نم اهيلع بترتي
 ةيمسجلاب قلعتت يتلا حراوجلا اهيف تسيل يتلا يناعملا نم كلذ ريغو داجيإلاو

 . ةيمرجلاو

 هذه نيبت يتلا صوصنلا عيمج هدرون نأ اندرأ ولو ءارقتسالاب يل رهظ اذهو

 .صاخ ثحب وأ ةصاخ ةلاسر ىلإ كلذ جاتحال ةيئارقتسالا ةقيقحلا

 وهو ءاوتسالا وهو لاثم لوأ ذخأنلف «دهاوشلاو ةلثمألا ضعب داريإب يفتكن نكلو
 لوقنف «دودرملاو درلاو شاقنلاو فالخلا ىحر رودت هيلع يذلا وهو لكاشملا سأر
 ٍشْرَمْلا َلَع ُنمحَرلا# يه نآرقلا يف تدرو يتلا ءاوتسالا تايآ رهشأ :زاجيإو راصتخاب
 ةدحاو ةدحاو اهركذنس بابلا اذه يف ىرخأ تايآ تدرو دقو [5 :هط] «©2 ىَوتْسأ
 عفانلا ملعلاب انعفني نأ هلالج لج ىلوملا نيلئاس رصتخملا ثحبلا اذه يف اهنع ملكتنو

 .باوصلاو دشرلا انمهلي نأو

 ام رّبدتف [0 :هط] 49 ىوتسأ [ ٍشرَمْلا َكَع ُنَمحَيلآا# :يهو ىلوألا ةيآلا امأف
 َتَحَغ امو اَمُبتنَي امو ٍضَرَأْلا ىف و ا :ىلاعت هللا لوق وهو اهدعب

 .[/-5 4 قفل َرَيل ملي هني لقلب َرَهَي نإَو © قّنل

 نزول ةيضق هنم نولعجيو ءاوتسالا لوح نوثدحتي نيذلا لوقي نأ حصي لهف

 ةلطعمو ةيرهجو ةيلولحو ةيفلخو ةيفلس ىلإ سانلا فينصتو راكفألاو بهاذملا

 .ةيوشحو

 ىوتسا هللا نأب رابخإلاو ءاوتسالا تابثإل تءاج ةيآلا نإ اولوقي نأ حصي له
 ةفص ىلع بّئرتي ام تابثإ وه ةيآلا نم دوصقملا نإ :لوقي مهريغو ءهشرع ىلع
 مهرظنب نورّوصتي نيذلا دابعلا لوقع ىلإ ةقيقحلل اًبيرقت فيرصتلاو كّلمتلا نم ءاوتسالا
 الو ىهني الو رمأي الو فرصتي الو مكحي ال دالبلا نع لوؤسملا كلملا نأ مهركفو

 هناطلسو هتوقب دالبلا ىلع ىلوتسا اذإ الإ دحأ هل بيجتسي الو ءاَئيش لعفي نأ عيطتسي

 .هرهقو

 اذهب باطخلا ءاج اذإو (شرعلا ىلع سولجلاب) هنع نورّبعي يذلا ءاليتسالا اذه
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 ىلع سولجلا ىنعم نأ قلخلا نم لهجي دحأ الو ةصاخلاو ةماعلا همهفي هنإف ىنعملا
 قلخلا ةبطاخمل ءاج نآرقلاو «دالبلا رمأ يلوتو مكحلا ىلع ءاليتسالا وه شرعلا

 .هردق ىلع هنم ذخأي لكو «مهلوقع تايوتسم فالتخا ىلع اًعيمج

 (هدارمب ملعأ ىلاعت هللاو) ىنعملا اذه نايبل تءاج ةيآلا نأ ملعاف اذه تملع اذإ
 نم مهفلا ءاج اذإ الإ همهفب انريغ انمزلي نأ ضفرن اننأ امك انمهفب سانلا مزلن ال نحنو

 «لِقعُم رهن لطب هللا رهن ءاج اذإو» انقذصو اًنمآو انعطأو انعمس :لوقنف ةوبنلا ةاكشم

 تحت يشمتو اهكلف يف رودت ةعساو ةقلطم ماهفأو اهب عوطقم ةدودحم صوصن انهو
 تايآ عيمج يف رّضبتملا لقاعلا رظن ولو «ةعس رمألا يف لعج يذلا هلل دمحلاو اهّلظ
 لك يف حوضوب ةرهاظ ةقيقحلا هذه نأ دجول ميركلا نآرقلا يف تدرو يتلا ءاوتسالا

 . صوصنلا

 ٍتْومَّسلا َقَلَح ىِذَلأ ُهَنَأ كبَر كرإ» :هلالج ّلج لوقي فارعألا ةيآ يفف

 َراَلا لَّا ىيْنْي كلذ دعب لوقي مث 4مل َلَع ئوتشأ ث ِواَّيأ َةَنِس يف َضْراْلاَ
 ركذ ءاجف [04 :فارعألا] 4هرمأب تْرْحَسُم َمُومشلَاَو َرمَفْلاَو سْمَّشلأَو اًيثَح ُمبَظَ
 ؛هراهنو هليلب نوكلا رومأ ريبدت يف فرصتلاو داجيإلاو قلخلا ةيضق نيب ءاوتسالا
 .هرمأب تارخسم اهنأ نايبو هموجنو هرمقو هسمشو

 َقَلَح ىلا ُهَنَأ كَيَر كنإ» :لوقي ذإ ةقيقحلا هذهل رهاظ حيضوت سنوي ةيآ يفو
 ىلع بّترتي ام اًئّيبم لوقي مث 24ِشّرمْلا َلَع ئَوَنْسأ مث ٍواَّيَأ ِةَنِس يف ذ سأل ِتّوْمَّسلَ
 نم ام ٌرْمأْلا ريدي :هدعب هلوقب ةرهاب ةميظع تايآو ةرهاظ ةينوك قئ نم ةفصلا هذه

 .[" :سنوي] «ِكيْذِإ ِدَعَب نم الإ َعيِفَس

 م ىِلأ ُهَّنأأ# :ىلاعتو هناحبس لوقي ذإ دعرلا ةيآ يف لاحلا كلذكو

 اقح نم ةفصلا هذه ىلع بترتي ام ائيبم لوقي مث رتل لع رتسأ هن ايدي دع
 .[؟ :دعرلا] «ىَمَسُم ِلَمّخِل ربي لك ٌرَمَتْلاَو سّْشلا ٌرَطَسَو : ةميظع ةينوك

 ىلاعت هلوق يهو ةدجسلا ةيآ يف كلذك ميظعلا ينآرقلا دوصقملا اذه يرجيو

 مث « شرعا َكَع وتس ٍماََأ ِةَّنِس يف اًمهشسب امو َصرأْلاَو ِتاوْمَسلا َقَلَخ ىل هم
 اهتظحالم ملسملا ىلع بجي ةيناميإ قئاقح نم هيلع بّترتي ام ءاوتسالا دعب ركذي

 سر ساس را

 .[غ 7 ةدجسلا] 4 715 لق عع لذ ولو ني ءهنح ني يل ام :هلوقب كلذو

 ىف َضياْلاَو ِتوُمَّسلأ ّقَلَح ىَََ وه# :ىلاعتو هناحبس هلوق يف كلذك يرجيو

 لئاقح نم ةفصلا هذه ىلع بترتي ام ايم لوقي مش ل َلَع ئوَبَسأ مث ِمأَبأ ِةَنِس
 ةنميهلا وه يذلا (ءاوتسالا) مزاول نم اهنأل اهل ميلستلاو اهب ناميإلا بجي ةيملع
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 امو اهني جرخي امو ٍضرألا ىف ُْحِلِي ام مَلَعِي# :لوقيف ريبدتلاو قلخلاب نوكلا يف فّرصتلاو
 رسم ساس

 .[5 :ديدحلا] «اهف رعي امو ءامكسلا يره ُلِزني

 تاوامسلا قلخ ركذب تأدب يتلا ناقرفلا ةيآ يف اًضيأ مالكلا اذه يرجيو
 َقَلَح ىِذْلا» :ىلاعتو هناحبس لوقيف نوكلا يف رظنلا ىلإ ناسنإلا هيبنتل ضرألاو
 :هلوقب كلذ بقعي مث «ٍشَرَمْلا َلَع وتس رش ٍواَيَأ ِةَنِس يف امه امو َسصْياْلاَه توكل
 .[09 :ناقرفلا] «اريِبَح يب ْلَكْسَص ُنْمْحَّبلا

 «ناَحُد و كَل َلِإ ةيرتسأ مثال :ىلاعت هللا لوق يف اذه لثم لوقن كلذكو
 تقو نييعتب وأ ءامسلا ىلع ىلاعت هللا ءاوتساب رابخالا دوصقملا سيل هنأب ١١[ :تلصف]
 .مُتِب بترملا يهلإلا لعفلا اذه

 يف فّرصتلاو ةنميهلا مامت نع رابخالا وه ةيآلا مامت نم رهاظلا دوصقملا امنإو

 امرك وأ اَعَوَط اَيْئأ ٍِضْيَأَلِلَو اه َلاَقَثظ :ىلاعت هلوق نم دافتسم كلذو ضرألاو تاومسلا
 رس مساس سل

 ١١[. :تلصف] *َتيعباط اَْنَأ اَنَلاَ

 هللا ءامسأ هيزنتو ةيبوبرلاو ةيهولألا ماقمب قئاللا ليلجلا ىنعملا اذه ىلإ رظناف

 . ةهباشملاو ةلثامملاو ثودحلاو لولحلا نع هتافصو

 ؟ءامسلا ىلع ىلاعت هللا ءاوتسا نايبل تءاج ةيآلا نإ :لئاق لوقي نأ حصي لهف
 ءاوتسالا يه يتلا ةفصلا هذه تابثإب لصحي يذلا لامجلاو لالجلاو لامكلا وه امو
 ؟ءامسلا ىلإ

 ىقيقحلا سولجلا اهنأب ءاوتسالا ةفص رّسفي نم ىتأي نأ اذه دعب حصي لهو
 .رقتسي رقتسا ىنعمب يأ سلجي سلج نم اًيوغل دافتسملا ِماَنلا رارقتسالاو يتاذلا

 :دبنلا
 هه

 ُماَدِي ٌلي## :ىلاعت هلوق ءيهو صوصن ةسمخ يف تدرو دقف ؛ديلا ةلأسم امأ لمع. حرص

 :ىلاعت هلوقو «[1 :ص] «َّقَدَيِب ُتَقَلَح املا :ىلاعت هلوقو «[14 :ةدئاملا] #ِناَتطوُسَبَم
 :سي] 4وْىَت لك ٌنوْكَلَم نيب # :ىلاعت هلوقو 1٠١ :حتفلا] * ميدبأ َقَوَم هلأ ديل
 .[؟5 :نارمع لآ] #رْيَحْلا َكِدَيِر # :ىلاعت هلوقو [8“

 يف لوقن نأ نكميو ءاّمامت قباسلا قيبطتلاو ليلحتلا اهيف يرجي تايآلا هذهف
 تابثإ ةلأسم يف درت مل ةيآلا نإ :[14 :ةدئاملا] «ِناَيطوُسْبَم ُهاَدِي َلَب# :ىلاعت هلوق
 ةيفيكلا لهجن انك نإو ةيقيقح ريغ وأ ةيقيقح دي اهنأ كلذ ىلع ينبنيل ىلاعت هلل نيديلا

 الو مدقي ال نادي يه ثيح نم نيديلا تابثإ ةلأسم نأل (حيرص رفك ةيفيكلاب لوقلا ذإ)
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 لب نيقي وأ ناميإ ةدايز هداقتعا ىلع بترتي الو «ىهلإلا لالجلا وأ لامكلا ىف رخؤي

 ناميإلا ديزي يذلا نكل «دراولا دحلا نع دازو هيف هروصت عسوت نإ رفكلا ىلإ رجي دق

 .يهلإلا لضفلاو دوجلاو قافنالا ُثوبث وه هللا يف لمألاو ءاجرلا مِظْعُيو نيقيلا يّوقيو

 4157 فك قف 4 ِناَتطوسبم هاذي لب## :هلوقب كلذ دعب هنايب ءاج يذلا اذهو

 (ةليوط هدي نالف) :نولوقيف ديلا لوطب مركلا نع نوربعي كلذلو «[54 :ةدئاملا]

 يف هنم ةدئاف ال اذهب فصولا نأل يقيقحلا لوطلا دارملا سيلو داوج ميرك هنأ دارملاو

 .لامج وأ لامك

 دقو ءرخّدي ال يأ اًئيش ُكِسْمُي ال هنأ دارملاو (ةقورخم هدي نالف) :نولوقي امك

 ّنُكَف «اذي ٌنكلوطأ ىب اًفوحل َنُكْعَرْسَأ» :شحج تنب بنيز ةديسلا قح ىف ِةلَي لاق

 هللا ليبس يف عنصت امب نيعت اًعاََص تناك اهنأل كلذ ناك امنإو نهيديأب َنلَواطَتي

 .يقيقحلا يّسحلا لوطلا مهنهذ ىلإ ردابتف

 دي هلأ توغيابي امن َكَئوُمياَِب تيذلأ َّنإ» :ىلاعت هللا لوق يف يرجي اذه لثمو
 "عج ي»ما يم

 ٠١[. :حتفلا] 4 مييدْيَأ قوق نأ

 ةباحصلا دي قوف هذه هدي نأو ءاّدي هل نأب هللا نع رابخالل درت مل ةيآلا :لوقنف
 يهو الأ ءمظعأ ةلأسم نع رابخالاو كلذ نم ربكأ ةيضق نايبل تدرو امنإو «نيعيابملا

 هناحبس هللاب اهطبرو اهماقم ولعو اهفرش نع رابخالاو اهرمأ ميظعتو ةعيبلا هذه ديكأت

 َّنإ# :لاقف ةعيبلاب ةيآلا تأدب كلذل .اهارُع قيثوتو اهطباور ةيوقتل ةرشابم ىلاعتو
 ىلإ جردت مث 21٠١ :حعفلا] 4 يد قوه ِهَّلَأ ُدَي هلأ تروشيابب اَمَنِإ َكئوُمياَِي تلا
 هبيرقتل ىنعملا اذه رّوص مث هلأ تب روعياَبي اَمَّنِإ## :لاقف هللا عم ةعيبلا نأ ىلإ هيبنتلا

 ىلع بترتي ام نّيب مث ءاكيربتو اًميظعت 4 مييدبأ قو قوه هللا دي## :لاقف «ناهذألا ىلإ

 يذلا أد «ةنايخلا رطخو قاثيملاو ءهعلاب مازتلالا نم ةعّيابملاو «ةعيابملل ديلا ةيضق

 ٠ :حتفلا] «ُةيِْقَت َلَع تكي اَمّنِإَو َتكَت نمَمإ9 :لاقف هللا نوخي امنإ نوخي

 ةلأسملا هذه يف رودي امو اهتابثإو ديلا ةلأسم نإ :قبس ام اًدكؤم لوقأف رّركأو
 وأ «نيع هل يذلا هللا وه وأ ءدي هل هللا نأ اوملعا :لاقل الإو ةيآلا ةفيظو ىه تسيل
 هللا وه وأ ءرّبدتف ءهشرع ىلع يوتسملا هللا وه وأ «ناتطوسبم نادّي هل يذلا هللا وه

 حراوجي تسيل يتلا ةيونعملا تافصلا نم كلذ ريغ فالخب ءءامسلا ىلع ىوتسا يذلا

 ٌمليَع ف ره الإ ل </ ىلا ُهَّنأ ٌرْه» : ىلاعت هلوقك رابخالا ةقيرط يلع ىتأت اهنإف

 كمل ره َرْه الإ لإ ل فلا ُهَّنأ ٌرْه © ديلا نمت ّوْه َةدهَّلاَو ِبيَعْلَ
20 

 َنوُكِرْمم اَمَع ل نَحَبْم ٌاَكَيْل ةاتجلا ُريِرَمْل ُنِمِتَهُمْلا ٌنيْؤُمْلا ْملَسل ضوُدُل

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 22 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم ىف

 ضراْلاَو تومَسلا ىف ام ُمَل ٌحِيَسش ئسحلا مسالا هل ٌرْوَصْمْلا ئرابلا ُنَِحْلا هن َرْه © ع ساس م لا نس وج ريالعب عرار 7 وكس م م 011 0 سلم ويم ل
 .[14 5١ :رشحلا] *69 ريكلل ٌريِزَعْلا َوْهَو

 هلوقك هتافص نعو ىلاعتو هناحبس هللا نع اًربخ ةيآلا يف تءاج تافصلا هذهف
 دذَح هنأ ٌنأَو» ء[)5+ :ةرقبلا] «ياِّْلَأ ٌديِدَّس هنأ كأ اَُيَلْمأ# :ىلاعتو هناحبس
 ُدوُمَع ُهّنأَو# : لثم ىنعملا اذه ىلع ةلمتشملا تايآلا تارشعو «[98 :ةدئاملا] 4ٌميِحَت
 ٍوْيَط لُك لع هَل كإ» 0119 :ةرقبلا] «َترفَكْلاب يحي هنو 104 :ةدئاملا] 4من
 ٌديْلا َوْه الإ َهلإ هلا ك4 :نارمعلا] 4 اَعينَأ وذ ٌديِرَع لأول 1٠١ :ةرقسلا] # ردم
 .[5 :نارمع لآ] مك

 مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 ةطكئلمجو قو ِركد ني ٌركتقلَح اَنإ ُسادأ الكي :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق
 :تارجحلا] 462 ريح مدع هلل َنِإ مكن أ َدْنِع مرح نإ اوراكل َليإَقَو ابوعُس
117 ]. 

 ناك امل :لاق كين سابع نبا نع هاور اميف ةيآلا هذه لوزن ببس يبطرقلا ركذ
 نب باتع لاقف ءْنّذَأَف ةبعكلا رهظ ىلع الع ىتح الالب ِةلَك يبنلا رمأ ةكم حتف موي
 ثراحلا لاق ؛مويلا اذه ىري ال ىتح يبأ ضبق يذلا هلل دمحلا :صيعلا يبأ نب ديسأ
 نإ :ورمع نب ليهس لاقو ءاَنْدوم دوسألا بارغلا اذه ريغ دمحم الجو ام :ماشه نبا
 .ءامسلا ٌّبر هب ربخي نأ فاخأ اًئيش لوقأ ال ينإ :نايفس وبأ لاقو ءهرّيغي اًئيش هللا دري
 هللا لزنأف اوّرقأف اولاق امع مهلأسو مهاعدف ءاولاق امب هربخأو لَك يبنلا ليربج ىتأف
 ءاردزالاو «لاومألاب رثاكتلاو «باسنألاب رخافتلا نع مهرجز «ةيآلا هذه ىلاعت

 .ىوقتلاب لضفلا امنإو ءءاوحو مدآ نم عيمجلاو .ىوقتلا ىلع رادملا نإف «ءارقفلاب
 سانلا اهيأ اي» :لاقف ةكمب بطخ ٍهلَي هللا لوسر نأ رمع نبا نع يذمرتلا يفو

 ىَقت دب لجر :نالجر سانلاف ءاهئابآب اهمظاعتو ةيلهاجلا ةبيَغ مكنع بهذأ دق هللا نإ
 «بارت نم مدآ هللا قلخو ءمدآ ونب سانلاو «هللا ىلع ُنّيِه ٌيقش ٌرجافو هللا ىلع ٌميرك

 نإ افراَتل َلِيْيَو ومش يلج قلو رك ني ُوَكَقلَح اَنإ ُسآَدلأ اهأتبال :ىلاعت هللا لاق
 .[18 :تارجحلا] ١1402 كح ْمَ هلل نإ كدقنأ مآ َدنِع يكمَرَحأ

 [1 :تارجحلا] «ْمَدَقَأ هللا دنع ْريكَمَرُكأ َّنإإل :ىلاعت هلوقو :ريثك نبا لاق

 )١( يبطرقلا ريسفت )57/15(.
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 كلذب ثيداحألا تدرو دقو «باسحألاب ال ىوقتلاب ىلاعت هللا دنع نولضافتت امنإ يأ

 لئس» :لاق ةريره يبأ نع اهنمف «ثيداحألا نم ةلمج ركذ مث لي هللا لوسر نع
 اذه نع سيل :اولاق «مهاقتأ هللا دنع مهمركأ :لاق ؟مركأ اغلا يأ ٍهِلكَي هللا لوسر

 هللا ليلخ نبا هللا يبن نبا هللا يبن نبا هللا يبن «فسوي سانلا مركأف :لاق «كلأسن

 :لاق ءمعن :اولاق ؟يننولأست برعلا نداعم نعف :لاق «كلأسن اذه نع سيل :اولاق

 .يراخبلا هاور «اوهقف اذإ مالسإلا يف مكرايخ ةيلهاجلا يف مكرايخف

 ىلإ رظني ال هللا نإ» :ِِلي هللا لوسر لاق :لاق هل ةريره يبأ نع اهنمو

 .ملسم هاور .«مكلامعأو مكبولق ىلإ رظني نكلو مكلاومأو مكروص

 نم ريخب تسل كنإف رظنا» :هل لاق ِهْلَك ىبنلا نإ :لاق هيظ ّرذ ىبأ نع اهنمو

 . هللا همحر دمحأ هب درفت . (هللا ىوقتب هلضفت نأ الإ دوسأ الو رمحأ

 نوملسملا» :لوقي لَك هللا لوسر عمس هنأ يرصعلا شارخ نب بيبح نع اهنمو

 .يناربطلا هاور .«ىوقتلاب الإ دحأ ىلع دحأل لضف ال ةوخإ

 قلخ مدآو «مدآ وئنب مكلك» :ِهلي هللا لوسر لاق :لاق هيك ةفيذح نع اهنمو

 نم ىلاعت هللا ىلع نوهأ ننوكيل وأ مهئابآب نورخفي موق نيهتنيلو «بارتلا نم
 . '"”هجولا اذه نم لإ ةفيذح نع هفرعن ال :لاق مث «رازبلا هاور .«نالعجلا

 نكلو ..ةتباث قئاقح
 نم اهانعم مهف يف فلتخي الو ملسم اهركني ال ةيعطق صوصنو ةتباث قئاقح هذه

 ريغ بلقو ميقس مهفو ملظم ٍلقعب اهنم نوقلطني مهضعب نكلو «ةيبرعلاب ةفرعم ىندأ هل

 اًحرف اًضغبمو اًرقتحمو اًصقتنمو اًدقتنم رّهطملا ةوبنلا تيب لآ ىلع موجهلا ىلإ ميلس

 هردص ًالمي امم هديري ام اهب ققحيل صوصنلا هذه لالخ نم ةصرفلا هذهب اًرورسم
 قوقحلا ديدحت يف ةطوبضم ةيعرشلا نيزاوملا نأ عم «تيبلا لآل اًضغبو اًدسحو اًقنح
 دقتعي انلكف «ضقانت الو ضراعت الب ايازملاو صئاصخلا ظفحو لئاضفلاو تابجاولاو

 «لهاجو ملاع نيب الو ءعيضوو فيرش نيب قرف ال «ةيساوس قحلا مامأ عيمجلا نأ
 لهأو تيبلا لهأ نم قوقحلا لهأ قوقح ظفح عم اذه لك «يمجعأو برع نيب الو

 مهتماركو مهفرش ريرقتو ايازملاو لضفلا لهأو ملعلا

 )١( ريثك نبا ريسفت )5/ 077:9 ,
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 :نآرقلا يف تيبلا لآ

 اَمَّنِإ# :ىلاعت هللا لاق

 .["9 :بازحألا] 4 اريهظت

 :ىلاعت هللا لوقي :«هريسفت» يف يربطلا ريرج نب دّمحم رفعج وبأ مامإلا لاق
 يذلا سندلا نم مكرّهطيو دّمحم لهأ اي ءاشحفلاو ءوسلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ
 .اًريهطت هللا يصاعم يف نوكي

 .ناطيشلا انهه سجرلا نأ ديز يبأ نع يورو

 هت

 رهو له سحب مكحنع َبِهْذُيل ُهَّل أ ٌديِري ام

 د ٌديرُي امَّنِإ© :هلوق :لاق هنأ ةداتق نب ديعس ىلإ هدئسب (يربطلا) يأ ركذو

 تيبلا لهأ مهف ["* : :بازحألا] # ايهظت ريو مو 5 ٌلهأ سحب مكحنع به بهذي

 ىلع عقي مسا سجرلاو :ةيطع نبا لاقو ءهنم ةمحرب مهّضخو ء ءوسلا نم هللا مهرّهط

 «تيبلا لهأ نع كلذ عيمج هّللا بهذأف « صئاقنلاو تاساجتنلا ىلعو «باذعلاو مثإلا

 . مثلا : ليقو «باذعلا : ليقو «كشلا وه : ليق :يوونلا مامإلا لاقو

 .هريغو لمع نم رذقتسم لكل مسا سجرلا :يرهزألا لاق

 ؟تيبلا لآ مه نم
 .ةيآلا هذه ىف تيبلا لهأ ىف نورّسفملا فلتخا

 . ةلدألا

 لهأف «ةتبلا كلذ نع نجرخي ال هتاجوز نأ يل رهظي يذلاو :ةيطع نبا لاق

 .اهجوزو اهونبو هتنبو هتاجوز تيبلا

 ىفخت بسنلا تيب لهأ ناك املو ءاهب نوبطاخملا هال ةيآلا يف نولخاد يِيكَسلا

 نع درو دقو , ؛بلطملاو فاه يغب عيمج مهو هبسن تيب لهأو هجاوزأك هانكس

 0 .انأو نسمح ةذئس اهنفمي قرط نم نسحلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 « هتيب لهأ نم هؤاسن :لاقف ؟ هتيب لهأ نم هؤاسنأ : لثس امل هنأ مقرأ نب ديز نع ملسم

 هانكس تيب لهأ نم هءاسن نأ ىلإ راشأف «مهيلع ةقدصلا هللا مرح نم هتيب لهأ نكلو

 نم كعئلوأ امنإو ءهبسن تيب لهأ نم ال ءاًضيأ تايصوصخو تاماركب اوزاتما نيذلا

 . 20ةقدصلا مهيلع تمرح

 :ءابعلا لهأ

 ديسلا مهب دارملاو «رهاطلا فيرشلا يوبنلا تيبلا لآ لوصأ مه ءابعلا لهأ

 ّيلع انديس اهجوزو ءارهزلا ةمطاف انتديسو ِةَِكَي دمحم انديس مركألا يبنلاو مظعألا

 مهيلعو هيلع هلي هعضو يذلا ءاسكلا ءابعلاب دارملاو «نيسحلاو نسحلا امهانبإو

 .هتحت اورتتس او هب اوطغتو

 كك هللا لوسر ىلإ ِهللَي يبنلا تنب ةمطاف تءاج :تلاق اه ةملس مأ نع

 لك يبنلا اهب تتأ ىتح «نيخس اهيف «نسحلل ةمرب اهدي يف نيسحلاو نسحلا ةكروتم
 يبنلا سلجف «هاعدف تيبلا يف :تلاق ؟نسحلا وبأ نيأ :اهل لاق هماّدق اهتعضو املف

 لَك يبنلا ينماس امو :ةملس مأ تلاق «نولكأي نيسحلاو نسحلاو ةمطافو يلعو كي

 - هيلإ يناعد :ينماس ينعت - مويلا كلذ لبق هينماس الإ هدنع انأو آلإ طق اًماعط لكأ امو

 هاور .«مهالاو نم ٍلاوو مهاداع نم داع مهللا» :لاق مث «هبوثب مهيلع فتلا غرف املف
 . 'ىلعي وبأ

 اًبلع اوركذف موق هدنعو عقسألا نب ةلثاو ىلع تلخد :لاق رامع يبأ دادش نعو

 :لاق «ىلب :تلق ؟ِلَي هللا لوسر نم تيأر امب كربخأ الأ :لاق اوماق املف « هيض

 كك هللا لوسر ىلإ (ّيلع يأ) هّجوت :تلاق «يلع نع اهلأسأ اك ةمطاف ىلإ تيتأ

 ذخأ «نيسحو نسح هعمو هللا لوسر ءاج ىتح هرظتنأ تسلجف «نيسحو نسح هعمو

 دحاو لك ءائيسحو ائسح سلجأو «ةمطافو اًيلع ىندأف لخد ىتح ديب امهنم ٍدحاو لك

 ُهَلَأ ديرب امَّنِإ» :ةيآلا هذه الت مث هءاسك وأ هبوث مهيلع فل مث ءذخف ىلع امهنم

 مهّللا» :لاقو ["* :بازحألا] «اريهظَت رْهَطَو تيب 9 َسحْلا مُكحَع َبِهْدِل
 ال كيلإ» :دازو ءراصتخاب ىلعي وبأو دمحأ هاور .«قحأ يتيب ةيب لهأو يتيب لهأ ءالؤه

 ."”يناربطلاو «رانلا ىلإ

 . 5/4( دّيج هدانسإو :دئاوزلا عمجم يف 1 ثلا لاق 69

 لجر ءظفحلا ءيس «ثيدحلا فيعض وهو بعصم نب دمحم هيفو :دئاوزلا عمجم يف لاق 9]
 .(557/94) هسفن يف حلاص
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 ىف ةيآلا هذه تلزن» : دك هللا لوسر لاق :لاق هيئات يردخلا ديعس يبأ نعو

 :بازحألا] « ارهظت رَهطو تيب تلا ّلهأ لهأ سْحْيلا مكحدع بِه 9 ذيل هلأ ٌديِرش اَمَّنِإ8 ةسمخ

 ا هاور .(نيسحاو نسحو ةمطافو يلع يفو يف [*

 امدعب اًحابص نيعبرأ كلك يلع باب ىلإ ءاج ٍْو هللا لوسر نأ : هكللظ هنعو
 هَل دي امن هتاكربو هللا ةمحرو تببلا لهأ مكيلع م السلا) :لاقف ةمااف ىلع لخد

 ”يناربطلا هاور [77 :بازحألا] (4 ايهظت رهو تلا لهأ سحرا مُكحنع به م تلا سوس( مر
 جوخ اذإ ره ةتسر ةمطاف بابي رمي اك ل هلا لوسر ذأ كلام نب نأ نعو

 مكحبع َبهْذل هَل هلأ ُديِرب اَمَّنِإ# تيبلا لهأ اي ةالصلا» :لوقي رجفلا ةالص ىلإ
 ثيدح اذه :لاقو يذمرتلا هاور ["* :بازحألا] «4اريِهظَت درهطو تيب لهأ سحر
 . ©©هجولا اذه نم نسح

 جرخ اذإف اًرهش رشع ةعبس ٌهِكَو هلل لوسر عم تيلص :لاق هيك ةزرب يبأ نعو
 مكحنع بهدي ُهَل ُديِرب اَمَّنِإل هللا مكمحر ةالصلا» :لاقف ةمطاف باب ىتأ هتيب نم
 ."2يناربطلا هاور .ةيآلا 108 :بازحألا] 24 سل

 هل ””ةمانم ىلع وهو اهيبأ ىلإ اهل ميعطب تءاج ةمطاف نأ : ت5 ةملس مأ نعو
 مهيلع تلوحف : :تلاقو أ '''ههلّلجف :تلاق «كمع نباو ّينبا يعداف يبهذاأ :لاقف

 مهرّهطو سجرلا مهنع بهذأف يتماحو يتيب لهأ ءالؤه مهللا» :لاق مث ءءاسكلا

 وأ ىلإ ِةَْك يبنلا جوز تنأ) :لاق ؟ هللا لوسر اي مهعم انأو : :ةملس مأ تلاق «اًريهطت

 0١0 يناربطلا هاور .اريخ ىلع

 رعش نم لّخرم 0 هةيلعو ًةادغ ٍةِكَي يبنلا جرخ :تلاق اه5# ةشئ ةشئاع نعو

 .(5514/5) فيعض وهو ؛ناّبز نب ىيحي نب ركب هيفو :عمجملا يف لاق )00(
 .(75517/94) فيعض وهو ؛ىمعألا دواد وبأ هيفو :عمجملا يف لاق (5)
 .(7505) مقر 00017 /0) يذمرتلا عماج 4

 .(557/94) فيعض وهو «يلسملا بيبش نب رمع هيفو : عمجملا يف لاق )0
 . ةفيطق يأ 2(

 . مهرتسو مهاطغ يأ ()

 ثيدح اذه :لاقو (544/0) يذمرتلا هاور «(55/١581)و (ه0 /؟) يناربطلل ريبكلا مجعملا 0372و
 .بابلا اذه يف يور ءيش نسحأ وهو «نسح

 روص هيلع شوقنملا ىّشوملا يأ ءاحلاب لّحرملاو «طورم هعمجو ءاسكلا ميملا رسكب طرملا )0
 .رودقلا يهو لجارملا روص هيلع شوقنملا ميجلابو «لبإلا لاحر
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 ةمطاف تءاج مث ءهعم لخدف نيسحلا ءاج مث «هلخدأف يلع نب نسحلا ءاجف ءدوسأ
 َسْحْيل مكحنع َبِهْذيل أ 5 امَّنِإ# :لاق مث ءهلخدأف يلع ءاج مث ءاهلخدأف
 هرم ص »هج

 .©”هلسم هاور ["» :بازحألا] « اريهظت 2 ِتَيَلا ّلهأ

 ةقاع عوضوملا يف ةدراو صوصن

 اًدمحم اوبقرا» :لاق هل ركب ابأ نأ كي رمع نب هللا دبع نع يراخبلا ىور

 . "”«هتيب لهأ يف كي

 لوسر ةبارقل هديب يسفن يذلاو» :لاق هيي ركب يبأ نع اًضيأ يراخبلا ىورو
 . "”«يتبارق نم لصأ نأ َيلإ ّبحأ هلي هللا

 نم هب مكوذغي امل هللا اوّيحأ» :ِهككي هللا لوسر لاق :لاق انيِيَذ سابع نبا نعو

 .'1”(يبحل يتيب لهأ اوّبحأو «هللا بحب ينوّبحأو «همعن

 سانلل لوقي هيي باطخلا نب رمع عمس هنأ هلك رباج نع يناربطلا ىورو

 هللا لوسر تعمس ؟ينوئنهت الأ : هلك بلاط يبأ نب يلع تنب موثلك مأ جوزت نيح
 0 !(يبسنو يببس ّآلإ .ءبسنو ببس لك ةمايقلا موي عطقني» :لوقي لك

 :هكَك هللا لوسر لاق :لاق هلك تباث نب ديز نع «هدنسم» يف دمحأ ىورو
 ام وأ - ضرألاو ءامسلا نيب ام ٌدودمم لجو ّرع هللا باتك :نيتفيلخ مكيف كرات ينإل

 يلع ادري ىتح اقرفتي نل امهنإو «يتيب لهأ يترتعو - ضرألا ىلإ ءامسلا نيب
 ("”(ضوحلا

 يذلاو» :ِكَك هللا لوسر لاق :لاق هييظ يردخلا ديعس يبأ نع مكاحلا ىورو
 ©"”رانلا هللا هلخدأ آلإ دحأ تيبلا لهأ انضغبي ال هديب يسفن

 )١( ِهَِْك يبنلا تيب لهأ لئاضف باب ملسم حيحص )5/ 15١١(.
 51١(. /5) (ِقلَي هللا لوسر ةبارق بقانم) باب (ةباحصلا لئاضف) باتك يراخبلا حيحص (”)و (0)

 كردتسملا يف مكاحلاو (لكَي يبنلا تيب لهأ بقانم يف) باب (بقانملا) يف يذمرتلا هجرخأ (4)

 .ىبهذلا هقفاوو )5/ ١6(
 ريبكلاو طسوألا يف يناربطلا هاور :لاقو (177/4) «دئاوزلا عمجم» يف يمئثيهلا هدروأ (5)

 .ةقث وهو ليهس نب نسحلا ريغ حيحصلا لاجر امهلاجرو
 .ديج هدانسإو دمحأ هاور )١77/49(: «عمجملا» يف يمثيهلا لاقو (187 /5) دمحأ دئسم (5)

 هنع تكسو هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص ثيدح اذه :لاقو ١5١( /9) كردتسملا 69)]

 . ىبهذلا
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 يلهأل مكريخ مكريخ» :ِّكك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ىلعي وبأ ىورو
 .©97«يدعب نم

 نم :ةبعكلا بابب ذخآ وهو لاق هل ٌرذ يبأ نع هححصو مكاحلا جرخأو

 اهنع فلخت نمو ءاجن اهبكر نم «هموق نم حون ةنيفس لثم مكيف يتيب لهأ لثم
00 

 . قرغ

 :ندلقتلا

 نيصحو انأ تقلطنا :لاق نايح نب ديزي نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ
 هل لاق هيلإ انسلج املف هنع ىلاعت هللا يضر مقرأ نب , ديز ىلإ ملسم نب رمعو ةربس نبا

 ٌتوزغو «؛هثيدح تعمسو هلي هللا لوسر تيأر ءاريثك اًريخ ديز اي ٌتيقل دقل :نيصح

 هللا لوسر نم ٌتعمس ام ديز اي ائثّدح ءاّريثك اًريخ َتيتوأ دقل .هفلخ َتيَلصو هعم

 مث ءركذو ظعوو هيلع ىنثأو هللا دمحف اًبيطخ انيف ِهلَك هللا لوسر ماق :ديز لاقف هوك
 انأو هبيجأف ىبر ُلوسر ىتأَي نأ ُكِشوُي ٌرِشب انأ امنإف «سانلا اهّيأ الأ» ءُدعب امأ :لاق
 اوكسمتساو هلل باتكب اوذخف ءرونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهلوأ ؛نيلقث مكيف كرات
 لهأ يف هللا مكرّكذأ «يتيب لهأو» :لاق مث ءهيف بغرو هللا باتك ىلع تحف اهب
 .2يتيب لهأ يف هللا مكركذأ ( يتيب

 مكرذحأ :يتيب لهأ يف هللا مكركذأ ىنعمو :«نيبغارلا فاعسإ» يف ناّبصلا لاق
 .يتيب لهأ نأش يف هللا

 مهب ةياصولا ديكأت هريركت يفو :«نيحلاّصلا ضاير حرش» يف نالع نبا لاقو
 ء«ثحلا قيرط ىلع بولطملا دكؤملا بجاولا ليبق نم نوكيف «مهنأشب ةيانعلا بلطو
 كرات ينإو «ٌّبيجأف ىعْذأ نأ كشوأ ينإ) :دمحأ مامإلا ةياور ظفلو :«فاعسإلا» يفو

 دإو «يتيب لهأ يترتعو «ضرألا ىلإ ءامسلا نم دودمم ٌلبح هللا باتك :نيلقثلا مكيف

 اورظناف «ةمايقلا موي ضوحلا ىلع ادري ىتح اقّرفتي نل امهنأ ي ىنربخأ ريبخلا فيطللا

 .«امهيف ينوُقْلَخت اميف
 هتمحر ىلإ لصوملا ببسلا وأ هللا دهع هنم دارملا :«دودمم لبح» :هلوقو

 .يوونلا هلاق ءهاضرو

 .تاقث هلاجرو ىلعي وبأ هاور :لاقو 2١175 /9) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا هدروأ )١(
 . ملسم طرش ىلع هححصو «داهشتسالاو ةعباتملل حلاص وهو .(1 6١/5 كردتسملا 2(
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 اوتفت نأ هب متلخمأ نإ ام مكيف تكرت دق سانلا اهيل : هلاك رباج ةياور يفو

 . 2يتيب لهأ يت رتعو هللا باتك

 كّسمتلا هللا باتكب ذخألاف .هبساني امب امهنم لكب ذخألا (هب متذخأ نإ» :هلوق

 كشسمتلا تيبلا لهأ ة ةرتعلاب ذخألاو .همارح ميرحتو هلالح ليلحتو هماكحأب لمعلاب هب

 لماش وهف «ماركالاو زازعالاو ماظعالاو ليجبتلاو ةيانعلاو ةبحملا نم مهقح هيضتقي امب

 :يركفلا نازيملا يف تيبلا لهأ

 ةعورشملا قوقحلا ةلأسمب ىلوألا روصعلا ذنم مالسإلا ءاملع نم ديدعلا ّمتها

 مهنمو .فحجأ نم مهنمو فصنأ نم مهنمف «مهنم ةبولطملا تابجاولاو تيبلا لهأل

 ةروكشم فقاوم مهل ملعلا ةمثأ نم ةلمج كانه نكلو .ءعوضوملا يف حّججبتو ىلاغ نم

 وهف ةيميت نبأ خيشلا مهنمو ءاميظع اًميفوت اهيف اوققو لاجملا اذه يف ةروربم لامعأو

 «ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف تارم ةدع هعبط ديعأ ٌلقتسم ٌباتك تيبلا لهأ لضف يف هل

 دروأو ؛ىلاعت هللا باتك يف مهتراهطل ةتبثملا يناعملا ريسفتو ليلحت يف مهفصنأ دقو

 نباك هذيمالت نم ددع ىحنملا اذه يف هعبتو «مهب لاصتالاو مهتبحم بوجو لئالد
 ء«مهفرشو مهلضفو تيبلا لهأ يف ةلاسر يطويسلا فلأ امك «يداهلا دبع نباو ميقلا

 اولوانت ءالؤه لكو ءمهريغو رجح نباو يبهذلاو يواخسلا مامإلا باتك هلثمو
 يف نيرّسفملاو حاّرشلا موهفم كلذ ىلع دازو «ةنسلا صوصن يف يه امك ةيلضفألا

 أدبت ةديدع لئاسم يف لوانتلا يف هارجم فالتخالا ىرجو «ثيداحألاو تايآلا يناعم

 ةملك مازتلا ذنم تايصوصخلا يف لخدت ةمألا لك نأب يهتنتو «لآلا» ىنعم نم
 .ىوقتلا

 نب فسوي خيشلا مامإلا ةمالعلا باتك رشع عبارلا نرقلا يف رهظ ام نسحأ نمو

 لوأ ىف رهظ ام نسحأ نمو .ادّمحم لآل دّيؤملا فرشلا» ب ىمسملا ىناهبنلا ليعامسإ

 ىمسملا ىنامي هدبع دمحم روتكدلا قداصلا ٌبحملا لضافلا ذاتسألا باتك نرقلا اذه

 ديسلا هللا ىلإ يعادلا ذاتسألا باتك كلذكو هلي يبنلا تيب لآ ةبحم مكدالوأ اومّلعا
 .«يوبنلا تيبلا لهأ» ىّمسملا يفلسلا ينيسحلا يلع نب باهولا دبع

 :تيبلا لآو ةيميت نبا
 وبأ خيشلا لاق (مدقت امك) تيبلا لآ لضف يف ةصاخ ةلاسر ةيميت نبا خيشلل

 «ىتشاّنك ىف اهتدجو هللا همحر ةيميت نبا خيشلل ةردان ةلاسر هذه :اهتمدقم ىف بارت
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 ىلإ لوصولا كيلع دعبي جاّوم رحب وهف ةلأسم يف ملكت اذإ ةيميت نبا ةداعك ؛بناوجلا
 .هلحاس

 بعش نم ةبعش يف فلسلا بهذم نايب اهناونع هنع أبنأ امك ةلاسرلا ىوتحمو
 نآرقلا هيلع ّلد امك ةوبنلا تيب لهأ بح يهو بولقلا لامعأب قّلعتت يتلا ناميإلا
 يف كلذ نع همالكو «حاضيإلا متأ ةلاسرلا هذه يف كلذ حضوأ دقو «ثيدحلاو
 لوصأ نمو» :هّضن ام «ةيطساولا ةديقعلا» يف وهو ١١5( ص ٠ ج) «ىربكلا ىواتفلا»
 مهيف نوظفحيو ءمهنولوتيو هي هلل لوسر تيب لهأ نوبحي مهنأ ةعامجلاو ةنّسلا لهأ
 لاقو ««يتيب لهأ يف هللا مكركذألا : : مح ُريِدَغ موي لاق ثيح هلي هللا لوسر ةيصو

 ال هديب يسفن يذلاو» : مشاه ينب وفجي شيرق ضعب هيلإ ىكتشا دقو  هّمع سابعلل
 ىفطصاو «ليعامسإ ينب ىفطصا هللا نإ» :ِهلَي لاقو ««يتبارقلو هلل مكوبحي ىتح نونمؤي
 .«مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو ءاشيرق ةنانك نم ىفطصاو ؛ةنانك ليعامسإ نم

 ام (5917 ص) «ىربكلا ةيصولا» ىف وهو (507ص 7 ج) «ىواتفلا» يف لاقو
 مهل لعج هللا نإف ءاهتياعر بجي ام قوقحلا نم مهل لَو هللا لوسر تيب لآ" :هّضن
 لاقف هل هن لوسر ىلع ةالصلا عم مهيلع ةالصلاب رمأو «ءيفلاو سمخلا يف اًمح
 ميهاربإ لآ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ّلص مهلا :اولوق) :انل
 نأ يمارإ لآ ىلع تكراب امك دمحم لأ ىلعو دمحم ىلع كوب «ديجم ديمح
 دمحأو يعفاشلا لاق اذكه ءةقدصلا مهيلع تمرح نيذلا مه دمحم لآو .(ديجم ديمح
 لحت ال ةقدصلا نإ :لاق لك يبنلا نإف .هللا مهمحر ءاملعلا نم امهريغو لبنح نبا
 مكحنع به بهدي ُهَّنأ ٌُذ ديري اَمَّنِإإ :هباتك يف هللا لاقو ءادّمحم لآل الو دّمحمل
 اهنأل ةقدصلا مهيلع هللا مرحو 1[ :بازحألا] « ايهظت رهو تلا ّلهأ سحرا
 موق ةوفج هيلإ اكش امل ساّئعلل لاق هَ يبنلا نأ نئسلاو ديناسملا يفو «سانلا خاسوأ

 (حيحصلا)» يفو «يلجأ نم مكوبحي ىتح ةنجلا نولخدي ال هديب يسفن يذلاو» :مهل
 .روكذملا ثيدحلا «. . .ىفطصا هللا نإ) :لاق هنأ

 هللا اوّبحأ» :ةِلكَك هلوق ١59( ص) «نيقتملا تاجرد» يف ةيميت نبا خيشلا دروأو
 .«ىّبحل ىتيب لهأ اوّبحأو «هللا بحل ينوّبحأو .«همعن نم مكوذغي امل

 لاقو «؛ثيدحلاب ةمئاق ةجحلا :(7"ص) «طارصلا ءاضتقا» يف ةيميت نبا لاقو

 تيب لهأب أدبف ناويدلا عضو نيح باطخلا نب رمع ىلإ رظناو :(85ص) يف
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 لدعلاو لضفلا نيب ضراعتال

 يبنلا تيب لآ ةبحم مكدالوأ اوملع» :هباتك يف ينامي هدبع دمحم روتكدلا لاق

 ؟تيبلا لآ نم دحأ كيلإ ءاسأ اذإ لعفت اذام : هلكت

 ؟لعفت اذام «معت

 ملظ اذإ تيبلا لهأ عم لماعتلاب ةصاخ ةيوامس نيناوق كانه نأ ينعي اذه له
 ؟تيبلا لآ ةرمز ىف لخدي ال نمم «هريغ مهنم دحاو

 ةيساوس اًعيمج مهف «بارت نم مدآو ءمدآ نم مهلك سانلاو ءدحاو عرشلا نإ

 . لجو رع هللا مامأ

 ىلع تيبلا لآف «ىوقتلاب الإ نولضافتي ال ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف سانلا نإ

 نآرقلا يف ءاج امل ةعاطإو هلي هلوسرل اًماركإ «مهايإ انّبحو «مهل انتّووم بوجو
 .[؟" :ىروشلا] «قْرْقْلا ىف ٌةَدومْلا الإ اَْجَأ ِدَكَع كلتا هَل لثظ :ىلاعت هلوق نم ميركلا

 ةطبار لإ ل هللا لوسرب مهطبرت ال كلذ لك مغر «مهيلع هللا ناوضر تيبلا لهأف
 ةيبوسحم الو «ةلادعلا نازيم اهب لتخي ةيرصنع مالسإلا يف سيلف «ىوقتلاو ناميإلا
 تاومسلا قلخ يذلاو «قحلا هللا اهدارأ ىتلا ةهجولا ريغ هجتيو «نوناقلا اهب بذبذتي

 اوُميِقأَو# نأ ىلاعت انرمأو «قحلاب ِكلَك هلوسر ىلع باتكلا لزنأو «قحلاب ضرألاو
 دنع ٌيمَرَحَأ نإ :انل نّيبو .[9 :نمحرلا] 4069 َنآرييْلأ وريح الو ٍطْسِقْلاِب َْوْل
 .[1 :تارجحلا] 4 مُكدَقْنأ أ

 :لدعلا نم ريخ لضفلا

 ءءيش ّيأ ماعلا أدبملا اذه نم رّيغت ال ءىرخأ رظن ةهجو كانهف كلذ عم نكلو

 .لدعلا بلط نمل قحلا عنمي ال لضفلاو ءاهباسح يف لضفلا لخدت اهنكلو

 .. .مركت نيع ْفلأ نيع لجألو :ليق اًميدقو

 نم اًدح لطعي ال اميف لضفلا ليبس كلسنل ةلثمأ انل برض ىلاعت هللا نإ لب
 اًمُهَوْبَأ َناكَو# :ىلاعتو كرابت لاق ءهقلخ نم دحأب رارضإلا ىلإ يدؤي الو ءهللا دودح
 ال كلذ هللا دارأ «[181 :فهكلا] كاَمْهَرنُك اًرْخَسْسَيَو اَمُهّدّشَأ آَمْدْبَِب نأ َكّيَر دارأف اًحِلَص
 ةيآلا يف هيلإ راشملا بألاو :  ملعأ هللاو  ليق اًحلاص ناك امهابأ نأل الإ ءيشل

 رع لوقيو «ةفيرشلا ةيآلا يف امهيلإ راشملا نيميتيلا نيمالغلل عباسلا دجلا وه ةميركلا

 يفو «[؟١ :روطلا] 4متر مب اََقْلَل نسيإب مُمَيرد ميمو انما َندلاَوط : لئاق نم

 ..لجو رع هنم لضفتلا يف ةغلابم «مهتاّيرذ# عمجلاب ةءارق
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 يف هتجرد يف هعم نمؤملا ةيرذ عفريل لجو رع هللا نإ : ايو سابع نبا لاق
 نيع فلأ نيع لجألف) ةبارغ الو «هنيع اهب ٌرقتل هلمعب اهغلبي مل ناك نإو ةنجلا
 ءاّمح دحأل عيضي الو ءاّدح لطعي ال «يهلإ مرك ضحم ميركتلا اذه ماد ام «(مركت
 أوحَفصَتَو أوفَمَت نإو# :ىلاعت لاق ؛لضفلا قيرط كولس يف انيغر ىلاعت هللا نإ لب
 ١4[. :نياغتلا] « ٌمِيحَّي ٌروُفَع َهَّللأ بدق ًاوُرِفْغَتَو

 وأ ءاهدحو اوحفصت وأ ءاهدحو اوفعت ّنأل بانطإ ةيبآلا يف :نايبلا لهأ لاق
 لضفلا يف انل اًبيغرت لاعفألا هذه ررك ىلاعت هللا نكلو «ىفكت تناك اهدحو اورفغت
 ايْنَت نآو# :ىلاعت لاقو :هبسن وأ هلصأ ناك نم ائئاك دحأ يأ عم هيلع انل اًحو
 0 نإو هذهو [771/ : ةرقبلا] © كدب َلْضَفَ ٌلْمَتْلا اًوَسَت اَلَو ءئَوْفَّتِل بو
 صوصخبب ال ظفللا مومعب - نوماوصألا لوقي امك را نأ لإ تاقلامسلا نم قا

 كلذ ريغ ىلإ 4٠[« :ىروشلا] هلأ َلَع ُمرمْلَ َّمَلَسأَو اقع َنَمَهل :ىلاعت لاقو .ببسلا
 . ةفيرشلا ةيداحألاو ةميركلا تايآلا نم

 لآب كلاب امف ناك نم اًئئاك ءيسملا نع وفعلا يف ِبْعرُي ىلاعت هللا ناك اذإف
 ولو ؟هترتعو هتريشعو ِهكَي هتبارق ؟ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا تيب
 نأ لوسر ّيأ نم بلطي يذلا رودلاب الإ مقي مل لوسر درجم ةييدمحم انديس ناك
 بسنلا ةيحان نم ءاوس هب طبترا نم لك مركن نأ انيلع بجاولا نم ناكل «هيدؤي
 لجأ نم لّمحت امو يقل امو ىناع امل كلذو «ّيحورلا بسنلا ةيحان نم وأ يمسجلا
 ةلاسرلا ءادأ ىلع رصتقي مل هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا نكلو ءانيلإ ةلاسرلا غيلبت
 سرح ٌرْثِنَع ثم اَم ِهِِيَع ٌريِرَع# : لجو ّرع هللا لوقي امك ناك امنإو ءاهدحو
 نم َنينِمّْؤُمْلاِ 511 ُىَئلأ# :لوقيو «[1؟8 :ةبوتلا] 4س ت-فوعي نم يومي مْكحْيع
 «ٌةيشأ نم َنيمْؤُمْلاِي َكَرأأط ..ىرخأ ةرم ةيآلا أرقا ..[5 :بازحألا] 4 يشأ
 اهب ناك ةجرد غلب ئىتح ءانرومأب ِةكَي همامتها هب غلب دح يأ ىلإ روصت [5 :بازحألا]

 انب ىلوأ امنإ . .وأ ..وأ انئانبأ وأ ءانئابآ نم انب ىلوأ لقي مل ءانسفنأ نم انب ىلوأ
 ْ .هللا لوسر اي تنأ يمأو يبأب . .انم

 عم أطخأ وأ دحأ ىلإ تيبلا لآ نم دحأ ءاسأ اذإ :لوقن ماتخلا يفو :لاق مث
 «هنم ءيشب طرفي ال نأو ءالماك قحلا ذخأي نأ قحلا بحاصل نإف اًدحأ ملظ وأ دحأ

 اًماركإ أطخلا نع زواجتيو «ملظلا نع حماسيو ءيسملا نع وفعي نأ ىلوألا نكلو
 ةحماسملاو حصنلاو تيب لآ يف هتيصوب ًالمعو «كلذ عاطتسا اذإ هيي هللا لوسرل

 لماعتلا «سانلا لك عم اهب لماعتلل وعديو اهيلع مالسإلا ثحي ةميظع ةميرك ٌقالخأ
 .ىلوأ تيبلا لآ عم اهب
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 ىلع صرحلاو «مهماركإو تيبلا لآل ٌحصنلا هل ماركإلاو هلي يبنلل حصنلا نمو
 مهيلع هقحو «بسنلا اذه فرشب مهريكذتو مههيجوتو مهتلماعم نسحو ءمهحلاصم

 ءةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كلذ نوكي نأو «ةديمحلا لاصخلاو ةميركلا قالخألا نم

 ىلع ثحلا يفو أطخلا حيحصتو «ريصقتلا يفالتو «ةحصانملا لوبق ْئلإ ىعدأ نوكيل

 :رعاشلا لاق ةميركلا لاصخلا هذه

 حالف ماركلاب هّبشتعلا نإ مهلثماونوكت مل نإ اوهبشتف

 ةباحصلاو تيبلا لآ ةبحم
 يدجت ال تيبلا لآ ةبحمو «ماركلا ةباحّصلا ةبحم تييلا لآ ةبحم تارمث نم

 ءاّرسلا ىف هوبحص دق كك هباحصأ نإ هّْكَي هللا لوسر باحصأ ضغب اهطلاخ اذإ اًعفن

 همامأ اودلاجو «حاورألاو لاومألاب هودفو ؛ءاخرلاو ةّدشلا يف هومزالو ..ءاّرضلاو

 وأ مهءانبأ وأ مهءابآ اوناك ولو «هاداع نم اوداعو ؛هالاو نم اولاوو «حامرلاو فويسلاب

 براقأ نم رثكأ لَك هللا لوسر براقأل ريخلا نوّبحي اوناكو ءمهتريشع وأ مهناوخإ
 «حتفلا موي هوبأ ملسأ امل هنع ىلاعت هللا يضر قيدصلا ركب وبأ مهديس اذه «مهسفنأ

 ءهمالسإ نم ّيلإ ّبحأ ناك بلاط يبأ ٌمالسإل هللاو :لاق كلذب ٍةك هللا لوسر هأنهو

 هللا يضر باطخلا نب رمع اذهو .هللا لوسر اي كيلإ بحأ هنأ ملعأ ينأل الإ كاذ امو

 مالسإ نم ّيلإ بحأ همالسإل لاو :لاق ٍَْك يبنلا مع سابعلا ملسأ امل.هنبع ىلاعت
 مالسإلا ءادتبا يف مهنم نيرجاهملا لان دقو .ِلَك هللا لوسر ىلإ بحأ هنأل «باطخلا
 لابجلا هل تبثت ال ام باذعلا عاونأب مهايإ مهبيذعتو مهل مهاذأو شيرق ةاداعم نم

 هللا لوسر ةبحم نع مهّدصي الو الدب هللا نيدب نوغبي ال كلذ عم مهو «خساورلا
 دقف ءراصنألا ءانبأ ءانبأو ءراصنألا ءانبأو ءراصنألا هللا محر ءراصنألا سنت الو ءّداص

 هللا رمأ رهظ ىتح .مهسوفنب هودفو ؛مهلاومأب هباحصأ نم نيرجاهملاو ٌةْيلَي هوساو

 ليبق ٍةِْلَك لاق نيح ذاعم نب دعس مهديس باوج ىلإ ىلاعت هللا كمحر رظناو «ىلاعت
 هللا يضر دادقملاو رمعو ركب وبأ نيرجاهملا نم هباجأف ««ّيلع اوريشأ» :ردب ةعقو

 «تارم ثالث ؛َيلع اوريشأ» هلوق رّركو مهتبوجأب لي عنقي ملف اونسحأف مهنع ىلاعت
 :لاق ««لجأ» :لاق «هللا لوسر اي انديرت كنأكل هللاو :هنع ىلاعت هللا يضر دعس لاقف

 اًدوهع كلذ ىلع كانيطعأو .قحلا وه هب تئج ام نأ اندهشو كانقدصو كب امآ دق
 «تئش نم لابح ٌلِصو «تئش امل هللا لوسر اي ضْماف «ةعاطلاو عمسلا ىلع قيثاومو

 «تئش ام انلاومأ نم ذخو «تئش نم ٍداَعو ءتئش ْنَم ُمِلاِسو ءتئش نم لابح عطقاو

 رمأ نم هب ترمأ امو «تكرت امم انيلإ بحأ ناك انم تذخأ امو «تئش ام انطعأو
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 هانضخل هتضخف رحبلا اذه انب تضرعتسا ول قحلاب كثعب يذلاوف ,كرمأ عت انُْمأَ
 «برحلا دنع رّبصل انإ ءانودع ىقلن نأ هركن امو ءدحاو لجر انم فّلخت ام كعم
 نحنف «هللا ةكرب ىلع ُرِسف «كينيع هب رقت ام انم كيري نأ هللا لعلو ىاقللا دنع قّدص

 َبَهْدأَمل :ىسومل اولاق نيذلاك ننوكن الو ؛ءكفلخو كيدي نيبو ؛كلامشو كنيمي نع
 كبرو تنأ بهذا نكلو «[؟4 :ةدئاملا] #توُدِهَم اَنْهَه ان آَليدَمَف َكلْيَرَو تأ
 نيرجاهملا اًمومع ةباحصلا تافص ةقيقحلا يف هذهو .نوعبتم امكعم انإ التاقف
 . نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر راصنألاو

 :«براقألا ةلص يف بلاطملا ىنسأ» هباتك يف يمتيهلا رجح نبا ةمالعلا لاقو
 ةفرعمو ؛ .مهنع يضرتلاب هتيب لهأو هلك هللا لوسر ةباحص عم بدأتي نأ ملسملا مزلي

 اًئيش هباكترا نع مهنم لك ةهازن عم .«مهنيب رجش اًمع كاسمأالاو .مهّقحو مهلضف

 ةرشعب مهنم قحملا .«نوباثم نودهتجم مهف ءدهتجم مهنم لك لب ؛هتمرح دقتعي
 نطفتف ٠ «مهعيمج نع عوفرم صقنلاو موللاو باقعلاو .دحاو رجأب ءىطخملاو ءروجأ

 هدأ .كمدنو ككاله قحو كمدق تَلزآلإو كلذل

 ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو
 .["5 :مجنلا] 469 نس ام لإ نشل سل أَو :ىلاعت هللا لاق

 ءارو نورجي نمم ريثك اهب كّسمتي يتلا ةمهملا صوصنلا نم ةميركلا ةيآلا هذه
 يتلا ىرخألا نئارقلاو لوصألل ةاعارم نود ةقلطملا صوصنلا تامومعو ظافلألا رهاوظ

 رودتل اهب الإ ةيملعلا صوصنلا مهفت ال نأ بجي يتلاو صنلل اًدييقت وأ اًصيصخت ديفت
 ةعيرشلا بحاصب قيلي دحاو قسن يف ةطبارتم ةبسانتم يتأتو دحاو كلف يف اًعيمج
 .ىحوي ٌّيحو الإ وه نإ ىوهلا نع قطني ال ذإ ضراعتلاو ضقانتلا نم ظوفحملا

 الإ هل تبثأ ام هنأل هتوم دعب ءيش يأب تيملا عافتنا يفن ديفي ةيآلا هذه رهاظف

 ريغب هعافتنا تبثت ىرخأ صوصن كانه نكل ءايندلا وه هيعس لحمو ءهيف ىعس ام
 اًصوصخو ةّئسلا ءاملع نم نيققحملا نإف كلذلو .ثحبلا اذه يف يتأيس امك هيعس
 مهفلا اذه ةيآلا اومهف نيذلا ميقلا نباو ةيميت نبا خيشلا لثم ةيفلسلا ةمئأ نم نيفصنملا

 نيبو اهنيب قيفوتلاو ةيآلا ىنعم اونّيبو هريغ لمعو هلمعب تيملا عافتنا اوتبثأ حيحصلا
 . عوضوملا اذه يف ةدراولا ىرخألا صوصتنلا

 زيك ىلع حرش يف يحايزلا يلع نب نامثع نيدلا رخف نيا ةدئالا ل
 امال نضإل ني آو :ىلاعت هلوق امأو :ريغلا نع جحلا باب يف قئاقدلا
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 اونَماَ َنيِدَلاَول :ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنإ سابع نبا لاق دقف 4 :مجنلا] ©
 2 وجر 1
 ساد ىسوم موقب ةصاخ يه ليقو «ةيآلا [؟١ :روطلا] # نميإِب م مهيد مهلعبلاو

 امي أَبي مل مآ» :ىلاعت هلوقل امهفحص يف امع ةياكح عقو هنأل مالسلا امهيلع
 تالا ديرأ ليقو 7-17 :مجنلا] 469 فو ىلا َميِهْرَبإَو 9 ىموم ٍفُحص
 قيرط نم هلو لدعلا قيرط نم هل سيل ليقو .هوخأ ىعس ام هلف نمؤملا امأو رفاكلا
 :ءارسإلا] أهلَ ُمَأَسَ نِإَو# :ىلاعت هلوقك ىلع ىنعمب ناسنإلا يف ماللا ليقو «لضفلا

 الإ هل سيل ليقو «مهيلع يأ [؟5 :دعرلا] 4مل مثل :ىلاعت هلوقكو ءاهيلع يأ [:

 راص ىتح ناميإلا ليصحتو ناوخإلا ريثكتب هبابسأ ةرشابمب نوكي دق هيعس نكل هيعس
 الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ِةَْك يبنلا لوق امأو «نيعفاشلا ةعافش هعفنت نمم

 دعبتسي امم ءيش هيف سيلو هيف مالكلاو «هريغ لمع عاطقنا ىلع لدي الف «ثالث نم

 هيلإ لصوملا وه ىلاعت هللاو هريغل رجألا نم هل ام لعج الإ هيف سيل هنأل ًالقع
 ه.أ "لمع نود لمعب كلذ صتخي الو هيلع رداق

 ةيواحطلا ةديقعلا حراشل سيفن ليلحت

 لمعب تيملا عافتنا ةلأسم ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف زعلا يبأ نبا خيشلا ركذ

 عامجالاو ةّئسلاو باتكلا نم ةلدألا ركذو هب لوقلا حجرو. هيف ببستي مل امم هريغ

 .نوعناملا اهرهاظب كّسمتي يتلا ةيآلا نع باوجلا يف لاق مث هيلع سايقلاو

 4( نس اَم اَّلِإ نشل سل نآو# :ىلاعت هلوق نم هب اولدتسا امع باوجلاو
 :ناباوج اهّحصأ ةبوجأب ءاملعلا باجأ دق «[5 :مجنلا]

 ,دالوألا دلوأو ءءاقدصألا بستكا هترشع نسحو هيعسب ناسنإلا نأ :امهدحأ

 اودهأو ءهل اوعدو ؛هيلع اومّحرتف «سانلا ىلإ ددوتو ءريخلا ىدسأو «جاوزألا حكنو
 يف نيملسملا ةلمج عم ملسملا لوخد لب ءهيعس رثأ كلذ ناكف «تاعاطلا باوث هل

 يف ءهبحاص ىلإ نيملسملا نم لك عفن لوصو يف بابسألا مظعأ نم مالسإلا دقع
 .مهئارو نم طيحت نيملسملا ةوعدو «هتامم دعبو هتايح

 نم هناوخإ ءاعدب هبحاص عافتنال اًببس ناميإلا لعج ىلاعت هللا نأ :هحضوي

 .كلذ هيلإ لصوي يذلا ببسلا يف ىعس دقف هب ىتأ اذإف «مهيعسو نينمؤملا

 ىفن امنإو «هريغ يعسب لجرلا عافتنا فني مل نآرقلا نأ هنم ىوقأ وهو :يناثلا

 )١( /؟ يعليزلاب ريهشلا يلع نب نامثع نيدلا رخف خيشلل قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت 85.
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 الإ كلمي ال هنأ ىلاعت ربخأف ءىفخي ال ام قرفلا نم نيرمألا نيبو ؛هيعس ريغل هكلم
 هيقبي نأ ءاش نإو هريغل هلذبي نأ ءاش نإف هيعاسل كلم وهف هريغ يعس امأو ءهيعس
 ام اَّلِإ نضال َىَِل أَو © زل َرْزو هدو ُدْي الأ» :ىلاعتو هناحبس هلوقو .هسفنل
 .ىلاعت برلا لدع نايضتقت ناتمكحم ناتيآ ["4 - 78 :مجنلا] 4 09 ىس

 امك هريغ ةريرجب هذخاؤي الو « هريغ مرجب اًدحأ بقاعي ال هنأ ىضتقت : ىلوألاف

 .ايندلا كولم هلعفي
 هفلسو هئابآ لمعب هتاجن نم هعمط عطقنيل هلمعب الإ حلفي ال هنأ يضتقت : ةيناثلاو

 امب الإ عفتني ال :لقي مل هناحبس وهو «بذاكلا عمطلا باحصأ هيلع امك هخياشمو
6002 

 هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ

 نع : :روهشملا حيحصلا ثيدحلا ةميركلا ةيآلاب ةلصتملا ةمهملا صوصنلا نمو
 :ثالث نم الإ هلمع عطقنا دعبلا تام اذإلا :لاق ٍهِكَت هللا لوسر نأ هيض ةريره يبأ
 . "هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص

 - ينسحلا يكلاملا سابع نب يولع مامإلا دلاولا يديس ثيدحلا اذه حرش دقو
 توملاب لمعلا تاذ عاطقنا نأ ملعا ) . .مدآ نبا تام اذإ) :هلوق :لاقف - هللا همحر
 لامعألا ضعب نأ دوصقملا امنإو :توملا دعب فلكي الو لمعي ال تيملا ذإ رهاظ رمأ
 نم الإ» :لاق اذلو .كلذ رركتب اهرجأ عطقني الف توملا دعب ىتح اهراثآ رمثتست
 فقوو ءرثب رفحك ةعطقنم ريغ يأ «ةيراج ةقدص» :ثالث لاصخ نم الإ يأ (ثالث
 يذلا يعرشلا ملعلا هب ينعي هب عفتني ملع وأ» : :هلوقو «طابرو دجسم ءانبو .فحصم
 ىف لخديو .يدبألا باذعلا نم ةاجنلاو ميقملا ميعنلاب زوفلا هيلع بترتيو هب عفتني
 وأ» :هلوقو .ببستلاو ةرشابملاب عافتنالا قلطم دارملا نأل . .اهفقوو بتكلا فيلأت كلذ
 لثم هتباتكب ىلاعت هللا لضفت دقو .هيسك نم هنأل (هل وعدي ملسم يأ «حلاص دلو
 .تائيسلا ماثآ نود ء.دالوألا اهلمعي يتلا تانسحلا رئاس باوث

 ريغ ددعلا موهفم نأل ثالثلا لاصخلا هذه يف رصح ال هنأ ملع ءررقت امبو

 )١( ص ةيواحطلا ةديقعلا :ها )456(.

 (/# /ه) هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب ةيصولا باتك «حيحصلا يف ملسم هاور )20
 اًضيأ هاورو «.. .دبعلا تام اذإ» : ظفلب امهتوم دعب نيدلاولا رب يف درفملا بدألا يف يراخبلاو
 .يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ
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 ًلضف دئازلا ىلع هللا هعلطأ مث ثالثلا ىلع علطا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل وأ ةجح
 نإ» :ِْكك هللا لوسر لاق :لاق هيت ةريره يبأ نع هجام نبا جرخأ امل ءاّناسحإو هنم

 .هكرت اًحلاص اًدلوو «هرشن اًملع :هتوم دعب هتانسحو هلمع نم نمؤملا قحلي امم

 اهجرخأ ةقدصو ء«هارجأ اًرهنو «هانب ليبسلا نبال اًئيبو «هانب اًدجسمو «هئرو اًمحصمو

 . "”(هتوم دعب نم هقحلت هتايحو هتحص يف هلام نم
 دقو .اًرشع غلبت لوألا ثالثلا ىلإ مضت لاصخ عبس ىلع ىوتحا ثيدحلا اذهف

 .اًضيأ ةدحاو اهيلع يطويسلا داز

 :هلوقب كلذ مظن دقو

 رشع ريغ لاصخ نم هيلع 0يرجي سيل مدآ نبا تام اذإ
 يرجت تاقدصلاو «لخنلا سرغو لجن ءاعدو ءاهثب مولع

 رهن ءارجإ وأ رثبلارفحو 2 رغث طابرو فحص م ةئارو

 ركذ لحم ءانبوأهيلإ يوأيهانب بيرغلل تيبو
 ""رصحب ثيداحأ نماهذخف ميرك نآرقلميلعتو

 :تايبألا هذه يف درو ام جيرخت

 يف ةعومجم تءاج هذهف (يرجت تاقدصلاو لجن ءاعدو اهَّنب مولع) :هلوق امأ

 ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» :روهشملا حيحصلا ثيدحلا

 (رثب رفحو لخنلا سرغ) :هلوق امأو «هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ةيراج

 يف وهو هتوم دعب دبعلل اهرجأ يرجي عبس» :اًعوفرم سنأ ثيدح يف امهركذ ءاج دقف
 لحم) :هلوق امأو .ةيلحلا يف ميعن وبأ هاور «لخنلا سرغ وأ رئبلا رفح اهنم ركذو هربق
 .ثيدحلا 2. .نمؤملا قحلي امم نإ) :ثيدحلا يف هركذ مدقت دقو ءدجسملا وهف (ركذ

 :ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف زعلا يبأ نبا لاق

 هنإف ءطقاس لالدتساف «هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ» :ِلك هلوقب مهلالدتسا امأو

 نإف «هلماعل وهف هريغ لمع امأو «هلمع عاطقنا نع ربخأ امنإو «هعافتنا عطقنا لقي مل

 ةيلحلا يف ميعن وبأ اذكو )88/١( ريخلا سانلا ملعم باوث باب ننسلا ةمدقم يف هجام نبا هاور )١(

 .0755/5؟) كك سنأ نع

 يكلاملا سابع نب يولع ديسلا مامإلل :بيهرتلاو بيغرتلا بيذهت ىلع بيجملا بيرقلا حتف (5)
 1١١-١١١(. ص) ينسحلا
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 ناسنإلا هيفوي نيّدلاك اذهو ءوه هلمع باوث ال «لماعلا لمع باوث هيلإ لصو هل هبهو
 . "0.1 .نيَّدلا هب ىْفو ام هل سيل نكلو «هتمذ أّربتف «هريغ نع

 :فلسلا لعفو تيملا ىلع ةءارقلا

 ديدج لك راكنإو ةلأسم لك درل مدعلا لايذأب ثبشتي نمم عطنتم لوقي امبرو
 مل تيملا ىلع ةءارقلا نإ اذه لوقي امبر ءمهنع تبثي ملو فلسلا هلعفي مل هلوقب
 :هل لوقنف فلسلا اهلعفي

 رمع نبا نع تحص تاومألا ىلع ةءارقلا نأل ةحيحص ريغ ىوعدلا هذه :ًالوأ
 يفو .فلسلا ةمئأ رابك نم وهو دمحأ مامإلا نع تتبثو راصنألا نع يبعشلا اهاكحو
 :روهشملا يمورلا نبا لوق يلبآلا هخيش دشنأ هنأ ريبكلا ءىرقملا دئاوف يف بيطلا حفن

 ءارصبلاو ءايحألاهلحكبو هبطب بيبطلا اذ ىمعأو ىنفأ
 ءارق هتاومأ ىلع امممأ هنايمع نم تيأر تررم اذإف

 :ةيهقفلا بهاذملا ةمئأ لاوقأ

 - هللا همحر - ديمح نب دمحم نب هللا دبع خيشلا يلبنحلا هيقفلا ةمالعلا دقع دقو

 تابثإ يف بهذم لك نم ء ءاملعلا لاوقأ هيف عمج (دوصقملا ةياغ) هباتك يف اًصاخ الصف

 ىلإ هباوث بهيو يحلا هب موقي حلاص لمع يأ نم تاومألا ىلإ باوثلا لوصو
 لخدي هنأ كش الو «نآرقلا ةءارقو «ةرمعلاو ؛ةيحضألاو «ةقدصلاو ؛جحلاك تاومألا
 لامعأ اهلك يهف ِهِلَي دمحم انديس ىلع مالسو ةالصو ريبكتو ليلهت نم راكذألا هيف
 هلصوأو كلذ هنم هللا لبقت تيملل اهباوث بهو اذإو ءاهب لماعلا اهيلع باثي ةحلاص
 .هناسحإو همركو هللا لضفب هب عفتنا هيلإ لصو اذإو ءهيلإ

 نيدلا ناهرب خيشلا لثم فانحألا ءاهقف نم ةمئألا لاوقأ ديمح نبا خيشلا لقنف
 .ريغلا نع جحلا باب يف (ةيادهلا) :هباتك يف ينانيغرملا ركب يبأ نب يلع

 يف يجورسلا ينغلا دبع نب ميهاربإ نب دمحأ سابعلا يبأ نيدلا سمش خيشلاو
 .تاومألل باوثلا ءادهإ لوصو يف تامسنلا تاحفن هباتك

 .زنكلا حرش نم ريغلا نع جحلا باب يف ينيعلا ردبلاو
 .راتخملا ردلا ىلع راتحملا در يف نيدباع نباو

 ١"0. ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش )00
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 نع جحلا يف رشع عبارلا بابلا ةيدنهلا ىواتفلا يف «ةيدنهلا ىواتفلا بحاصو
 .ريغلا

 .ريغلا نع جحلا ماكحأ نايب يف ةيادهلا بحاصو

 . طسوتملا كسنملا حرش يف يراق يلع خيشلاو

 :لثم عوضوملا يف بهذملا ظافحو يكلاملا هقفلا ةمئأ لاوقأ لقنو

 .هلزاون يف دشر نبا مامإلا

 .ةئاملاو نيعبسلاو يناثلا قرفلا يف يفارقلا باهشلا ةمالعلاو -

 . لخدملا نم لوألا ءزجلا يف جاحلا نباو -

 ١ نع جحلا باب يف يسافلا ديز وبأ خيشلاو -

 .ليلخ ىلع هحرش يف باطحلاو -

 :لثم ةيعفاشلا ةمئأ رابك لاوقأ ركذ مث

 .رينملا جارسلا هباتك يف ينيبرشلا ةمالعلا -

 .ملسم حرشو نيبلاطلا ةضور يف يوونلاو -

 نب يلع يلاعملا وبأ خيشلاو «ىواتفلا يف حالصلا نباو «يكبسلاو يطويسلاو
 نباو ؛(نيدلا لئاسم نايب يف نيمثلا دقعلا) هباتك يف يديوسلاب ريهشلا دوعسلا يبأ

 .ةضورلا يف يتاياقلا هللا دبع وبأ مالسإلا خيشو «جاهنملا يف يوحنلا

 .مهبهذم ظافحو ةلبانحلا ةمئأ لاوقأ ركذ مث

 وأ ةقدص نم ريخلا نم ءيش لك هيلإ لصي تيملا :دمحأ مامإلا لوقب هأدبو

 .سيفنو ليوط وهو ينغملا يف ةمادق نبا قفوملا مالك ركذ مث «هريغ وأ ةالص

 عامجإلاف تيملل هباوث ءادهإو نآرقلا ةءارق امأو :ةدمعلا حرش ةدعلا يف لاق مث

 هللاو ءهلهأ ءاكبي بذعيل تيملا نأ :ثيدحلا حص دقو ريكن ريغ نم هلعف ىلع عقاو

 اذه ىلع لديو :تلق «ةبوثملا هنع بجحيو ةبوقعلا هيلإ لصوي نأ نم مركأ هناحبس

 هنأل ءاهمد نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ اًملظ سفن لتقت ال» :ِلَك هلوق اًضيأ

 ىلوأ باوثلاو لضفلا يفف باقعلاو باذعلا يف اذه ناك اذإف «2©"”«لتقلا ّنس نم لوأ
 20020 ا
 .02 ىرحاو

 )١( دوعسم نب هللا دبع نع دمحأ هاور )١/1570(.
 ديمح نب دمحم نب هللا دبع خيشلل دومحم نبا ماهوأ ىلع هيبنتلا يف دوصقملا ةياغ (؟) )40(.
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 ةيهقفلا صوصنلا قيثوت
 عوضوملا يف ءاملعلا بهاذم نم

 :ةيفنحلا بهذم صوصن قيثوت
 :هصن ام هتياده نم ريغلا نع جحلا باب لوأ يف ينانيغرملا ةمالعلا مامإلا لاق

 وأ اًموص وأ ةالص هريغل هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ بابلا اذه ىف لصألا
 ىحض هنأ» :لَك يبنلا نع يور امل .ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع اهريغ وأ ةقدص
 هل دهشو هللا ةينادحوب رقأ نمم هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيشبكب
 ْ .ه.أ 2"”(غالبلاب

 «ةديج ةبنطم ةباتك ريدقلا حتف يف مامهلا نب لامكلا ققحملا هيلع بتك دقو
 . '”كانه اهرظنا

 عوضوملا يف ةيميت نبا خيشلا قيقحت
 عفتني ال ناسنإلا نأ دقتعا نم :ةيميت نب دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت خيشلا لاق

 عفتني ناسنإلا نأ :اهدحأ :ةريثك هوجو نم لطاب كلذو عامجإلا قرخ دقف هلمعب الإ
 يف فقوملا لهأل عفشي هلك يبنلا نأ :اهيناث .ريغلا لمعب عافتنا وهو هريغ ءاعدب
 عافتنا اذهو رانلا نم جورخلا يف رئابكلا لهأل مث اهلوخد يف ةنجلا لهأل مث باسحلا
 :اهعبار .ريغلا لمعب عافتنا كلذو ةعافش هل حلاصو يبن لك نأ :اهثلاث .ريغلا لمعب
 نأ :اهسماخ .ريغلا لمعب عافتنا كلذو ضرألا يف نمل نورفغتسيو نوعدي ةكئالملا نأ
 ريغب عافتنا اذهو هتمحر ضحمب طق اًريخ لعفي مل نم رانلا نم جرخي ىلاعت هللا
 ضحمب عافتنا كلذو مهئابآ لمعب ةنجلا نولخدي نينمؤملا دالوأ نأ :اهسداس .مهلمع
 اكِلص اَمُهْوبأ نار :نيميتيلا نيمالغلا ةصق يف ىلاعت هللا لاق :اهعباس .ريغلا لمع
 عفتني تيملا نأ :اهنماث .امهيعس نم وه سيلو امهيبأ حالصب اعفتناف 8١[ :فهكلا]
 جحلا نأ :اهعسات .ريغلا لمع نم وهو عامجالاو ةّئسلا صنب قتعلابو هنع ةقدصلاب
 نأ :هرشاع .ريغلا لمعب عافتنا وهو ةّئسلا صنب هّيلو جحب تيملا نع طقسي ضورفملا
 عافتنا وهو ةنّسلا صنب هريغ لمعب تيملا نع طقسي روذنملا موصلا وأ روذنملا جحلا

 ينادشرلا ليلجلا دبع نب ركب يبأ نب يلع نسحلا يبأ خيشلل ءىدتبملا ةيادب حرش يف ةيادهلا )١(
 )١/ ١58(. لئاسرلا ةعومجم يف نيدباع نبا خيشلا هرقأو كلذك هلقنو )١/ ١87(« «ينانيغرملا

 .(909/5) مامهلا نب لامكلا خيشلل ريدقلا حتف حرش 69
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 ىضق ىتح هيلع ةالصلا نم لَو عنتما يذلا نيدملا نأ :اهرشع يداح .ريغلا لمعب

 تدربو لَك يبنلا ةالصب عفتنا بلاط يبأ نب يلع رخآلا نيد ىضقو ةداتق وبأ هنيد

 ىلص نمل لاق هِي يبنلا نأ :اهرشع يناث .ريغلا لمع نم وهو هنيد ءاضقب هتدلج
 لعفب ةعامجلا لضف هل لصح دقنف «هعم ىلصيف اذه ىلع قدصتي لجر الأ» :هدحو

 كلذو هنع ضاق اهاضق اذإ قلخلا نويد نم هتمذ أربت ناسنإلا نأ :اهرشع ثلاث .ريغلا
 هنع تطقس اهنم للح اذإ ملاظمو تاعبت هيلع نم نأ :اهرشع عبار .ريغلا لمعب عافتنا
 ايحملا يف عفتني هب ءحلاصلا راجلا نأ :اهرشع سماخ .ريغلا لمعب عافتنا اذهو

 لهأ سيلج نأ :اهرشع سداس .ريغلا لمعب عافتنا اذهو رثألا يف ءاج امك تامملاو

 ءاج لب مهعم كلذل سلجي ملو مهنم نكي مل ةقيقحلا يف وهو مهب محري ركذلا
 ةالصلا يف :اهرشع عباس .هريغ لمعب عفتنا دقف تاينلاب لامعألاو هل تضرع ةجاحل

 .هريغ لمع وهو هيلع يحلا ةالصب تيملل عافتنا ةالصلا يف هل ءاعدلاو تيملا ىلع

 وهو ددعلا ةرثكب ةعامجلا كلذكو ددعلا عامتجاب لصحت ةعمجلا نأ :اهرشع نماث

 هلأ تاكح امو :هكَي هّيبنل لاق ىلاعت هللا نأ :اهرشع عسات .ضيبلاب ضعبلل عافت
 ضو َنْومْؤُم ُلاَجِر اًلْرَْو# :ىلاعت هللا لاقو [8* :لافنألا] «ٌميِف َتن 0
 اال

 ص هم دعس

 دقف [؟١15 :ةرقبلا] 4ٍضْعَبِب مُهَّصْعَب ساّنلَأ هلأ ٌْعْفَد اَلْوَلَول 0 :عفلا] تك

 .ريغلا لمعب عافتنا كلذو ضعب ببسب سانلا ضعب نع باذعلا ىلاعت ها مفد

 نم كلذب عفتنيف لجرلا هنومي نمم هريغو ريغصلا نع بجت رطفلا ةقدص نأ :اهنورشع

 نونجملاو يبصلا لام يف بجت ةاكزلا نأ :اهنيرشع يداح .هل يعس الو هنع جرخي

 هلمعي مل امب ناسنإلا عافتنا نم دجو ملعلا لمأت : نمو «هل يعس الو كلذ ىلع باثيو

 ةئسلاو باتكلا حيرص فالخ ىلع ةيآلا لوّؤُت نأ زوجي فيكف «ىصحي داكي ال ام
 .ه.أ "'مومعلا ناسنإلاب دارملاو «ةمألا عامجإو

 عفنت الو رضت ال رجح كنإ

 . "”كْئلَبَق ام كلّبقي لَك يبنلا تيأر ينأ ال 5 عفنت الو ٌرضت

 ةيوبنلا راثآلاب كّربتلا عنمب ؛ لوقي نم لدتسي يتلا صوصنلا نم ثيدحلا اذه

 لعأ ىنعم انيطمي ةقيتحلا يف هلأ عم «ةمّركملا ةمّظعملا عقاوملاو ةينيدلا دهاشملاو

 )١( ص ديمح نب دمحم نب هللا دبع خيشلل دومحم نبا ماهوأ ىلع هيبنتلا يف دوصقملا ةياغ رظنا ١٠١١.

 .دوسألا رجحلا يف ركذ ام باب جحلا باتك حيحصلا يف يراخبلا هاور (؟)
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 ةميظعلا لوصألا نم وه ذإ «قّيضلا دودحملا ٌلتخملا رّوصتلا اذه نم لجأو ربكأو
 انديسل لماكلا ماتلا عابتالاو «نيدلا رومأ يف عراشلل ميلستلا بوجو ىلع لدت يتلا
 صرحلا ىلإ عجري هلك وهو «نوكّربتملا هدصقي يذلا وه ىنعملا اذهو ءّدْكك هللا لوسر

 يذلا قوشلاو ناميالا اهسرغ يتلا ةبحملا عفادب ةّئسلا ىلع ةظفاحملاو ةعباتملا ىلع
 ىلإ لاحلا مهضعبب لصو يتلا كّربتلا عنم ةيضقب ثيدحلا اذهل ةلص الو «هذشو هاوق
 «ةعدب وه :لوقي نم مهنمو ءمارح وه : لوقي نم مهنمو «ةلالضو كرش هنأب مكحلا
 عورشمب سيلو عونمم كّربتلا نإ : :لوقيف لادتعالا ىلإ ًاليلق ليميو فطلتي نم مهنمو

 . ًةحارص هجابأو عراشلا هيف نذأ ام الإ

 دّرلا وأ هعنم وأ كّربتلا ميرحت لوقلا اذهب دصقي باطخلا نب رمع نأ ىعّدا نمو

 لمحو ءاَئَيب اًبذك هيلع بذكو ءاّميظع ًءارتفا رمع ىلع ىرتفا دقف ءهب لوقي نم ىلع
 لمحي نظلا ءوس نكلو «هلابب طق رطخي مل ام هرطاخب رادأو «هلمحي مل ام هنهذ
 فلاخ ولو هدارمو هسفن ىوهل اًعبت مكحيف «هب رثأتم وه ام لك روصت ىلع هبحاص
 انل اوُنَيِب ماكحلا مهو ثيدحلا حارش ءالؤهو «هدارم ريغ ىلع ناك وأ «لئاقلا دوصقم

 .اًيفاش اًنايب رمع ضرغ

 ةدابعب ٍدهع يثيدح اوناك سانلا نأل رمع كلذ لاق امنإ :يربطلا مامإلا لاق
 ضعب ميظعت باب نم رجحلا مالتسا نأ لاّهجلا نظي نأ رمع يشخف ءمانصألا
 همالتسا نأ سانلا ملعي نأ رمع دارأف «ةيلهاجلا يف لعفت برعلا تناك امك راجحألا
 هدقتعت ةيلهاجلا تناك امك هتاذب رضيو عفني رجحلا نأل ال هولك هللا لوسر لعفل عابتا
 .ناثوألا يف

 ىف هللا نيمي رجحلا نإ :لاق نم ىلع دري اذه رمع ثيدح :بلهملا لاقو

 ْ . "”ةحراج هلل نوكي نأ هللا ذاعمو «هدابع اهب حفاصي ضرألا

 ملكت ؛عفنت.»الو رضت ال رجح كنأ ملعأ ينإ :هلوق :ينيعلا ةمالعلا لاق
 لاق امنإ : يربطلا ريرج نب دمحم لاقف «مالكلا اذهب هت كر رمع دارم يف نوحراشلا

 لاّهجلا نظي نأ هيك رمع يشخف مانصألا ةدابعب ٍدهع يثيدح اوناك سانلا نأل كلذ

 نأ ملعي نأ هيك رمع دارأف ٠ هلعفت برعلا تناك ام لثم وه رجحلا مالتسا نأب
 كلذ نأو للي هيبث رمأ دنع فوقولاو «لجو ّرع هللا ميظعت لإ هب دصقي ال همالتسا

 يف ةيلهاجلا لعفل فلاخم همالتسا نأو ءاهميظعتب هللا رمأ يتلا جحلا رئاعش نم

 )١( يرابلا حتف )9/ 5517(.
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 ىلع رمع هّبنف «ىفلز هللا ىلإ مهبّرقت اهنأ نودقتعي اوناك مهنأل ءمانصألا مهتدابع
 ّلج هللا وهو «عفتلاو ررضلا كلمي نم الإ دبعي نأ ىغبني ال هنأو «داقتعالا اذه ةفلاخم

 . هلالج

 نعو اهنع تحبو «راثآلل هنم ٌبلط كلذل رمع لوق نإ :يربطلا ّبحملا لاقو

 ةهج نم الو سحلل رهظي ببس هل ملعي الو ملتسي رجحلا نأ ىأر املو :لاق ءاهيناعم

 . '"”لّمرلا يف عنص امك عابتالا ضحم ىلإ راصو سايقلاو يأرلا هيف كرت «لقعلا

 ةراجح يف دقتعي ناك ام مالسإب دهع بيرق مهوت عفديل (لاقف) :ينالطسقلا لاق

 رئاسك رجح هنأل هيلع هل ةردق ال نكل باوثلا يف عفني هيف عّرش ام لاثتما ناك نإو

 يف نورخأتملا هظفحيو «نادلبلا يف رهتشيل مسوملا يف اذه رمع عاشأو ءراجحألا

 ءاارز ْ ْ ْ ("”راطقألا

 ديؤي ام يباطخلا نع لقنو يراخبلا حرش يف ينامركلا خيشلا كلذ لثم ركذ دقو

 يبيرق ضعب هليبقت ىري نأ نم اًفوخ عفنت الو رضت ال كنإ :لاق امنإو :لاقف كلذ

 هبتشيف اهعفن ءاجرو اهميظعتو ةراجحلا نم مانصألا ةدابع اوفلأ نيذلا مالسإلاب دهعلا
 هنكل «باوثلاب عفني عرش ام لاثتما ناك نإو عفني الو رضي ال هنأب حّرصف ءرمألا مهيلع

 اذه عاشأو «هتقيقح ىف راجحألا رئاسك رجح هنأو ءرض ىلع الو عفن ىلع ةردق ال

 .ناطوألا وفلتخملا مسوملا لهأ هنع هظفحيو «نادلبلا يف رهتشيل مسوملا يف

 مل امو «هتلع نع فشك ام ؛نيبرض ىلع ةعيرشلا رومأو «ىنعملا نم هنع انل فشكي

 امك ءراجحألا رئاس ىلع رجحلا كلذ لّضف امنإو «ميلستلا آلإ هيف سيل اذهو .ءفشكي
 :ليق كلذلو «مايألا رئاس ىلع ةفرع مويو «عاقبلا رئاس ىلع ةعقبلا كلت تلّضف

 دالبلا ىلع هلا كفّرَش داوًآالإ!ةكماي تنأام

 امع لأسي ال هتئيشمو هللا مكح وه امنإو اهيلإ عجري ةّلع رومألا هذهل سيلو

 . "7لعفي

 )١( :يراقلا ةدمع )9/51١(.

 )5( :يراسلا داشرإ )175/5(.

 :يراخبلا حيحص ىلع ينامركلا حرش 6و9 )013/0(.
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 :يقارعلا ظفاحلا مالك

 دري مل ام ليبقت ةهارك هيفو :يقارعلا نيدلا نيز هخيش نع االقان ينيعلا لاق
 : يعفاشلا لوق امأو :نيدلا نيز انخيش لاقو ءاهريغو راجحألا نم هليبقتب ٌعرشلا

 ةحابإ دارأ لب ءكلذ ةيعورشم نسحلاب درُي مل هنإف ءنسحف تيبلا نم لّبق امهمو
 «ىفخي ال رظن هيف :تلق .نويلوصألا هركذ امك نسحلا ةلمج نم حابملاو ؛كلذ
 يديأ ليبقت كلذكو ؛كّربتلا دصق ىلع ةفيرشلا نكامألا ليبقت امأو :اًضيأ لاقو

 .ةينلاو دصقلا رابتعاب دومحم ٌنسح وهف «مهلجرأو نيحلاصلا
 يذلا ناكملا هل فشكي نأ امهنع ىلاعت هللا ىضر نسحلا ةريره وبأ لأس دقو

 ال ينانبلا تباث ناك دقو دل هتيّرذو هراثآب اًكربت هلّبقق هتّرُس وهو هلي هللا لوسر هلبق
 كلك هللا لوسر دي تّسم دي :لوقيو اهلّبقي ىتح هنع ىلاعت هللا يضر سنأ دي عدي

 نب دمحأ مالك يف تيأر :لاق يئالعلا نب ديعس وبأ ظفاحلا ينربخأو :اًضيأ لاقو
 نع لئس دمحأ مامإلا نأ «ظافحلا نم هريغو رصان نبا طخ هيلع ميدق ءزج يف لبنح
 ّيقت خيشلل هانيرأف :لاق «كلذب سأب ال :لاقف «هربنم ليبقتو لَو يبنلا ربق ليبقت
  !!هلوقي ليلج يدنع دمحأ «تبجع :لوقيو كلذ نم بّجعتي راصف ةيميت نبا نيدلا
 مامإلا نع انيور دقو «كلذ يف بجع يأو .همالك ىنعم وأ همالك اذه  هلوقي ال يأ

 هميظعت اذه ناك اذإو ءهب هلسغ يذلا ءاملا برشو يعفاشلل اًصيمق لسغ هنأ دمحأ
 دقل «مالسلاو ةالصلا مهيلع «ءايبنألا راثآب فيكو «ةباحصلا ريداقمب فيكف ملعلا لهأل

 :لوقي ثيح ىليل نونجم نسحأ
 ارادجلا اذو َرزادجلا اذ لّبقأ ىليل رايد رايدلا ىلع َرُمأ

 ارايدلا نكس نَّم بح ْنكلو يبلق َنْمَعش رايدلا ٌبحامو

 ناكرألا مالتساو رجحلا ليبقت نم طبنتسي نأ نكميو :يربطلا ٌبحملا لاقو
 دري مل بدنلاب ربخ هيف دري مل نإ هنإف «ىلاعت هللا ٌميظعت هليبقت يف ام ليبقت زاوج
 يبأ مامإلا نع ركب يبأ نب دمحم يذج قيلاعت ضعب يف تيأر دقو :لاق «ةيهاركلاب
 ىأر اذإو .اهلّبق فحاصملا ىأر اذإ ناك مهضعب نأ فيصلا يبأ نب دمحم هللا دبع

 , "0اهلّبق ثيدحلا ءازجأ

 )١( يراقلا ةدمع )111/9(.
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 :ةيوينلا راثآلاو ..نحن

 نيلسرملا ديسب نيكّربتملا سوفنو انسوفن هب ءىلتمتو هدصقن يذلا ىنعملا اذهو

 اذهو ءهناكمو هنامزو هراثآ ىلإو هيلإ نينحلاو قوشلاو ةبحملا ىلإ عجري هلك وهو هولك

 كلذب بولقلا ءافشو «هتّئسب ةيانعلاو «هتعباتم ىلع صرحلاو «هب ناميإلل الإ وه ام
 ةيوبنلا ةّئسلل ةعباتملا روص نم ةروص عقاولاو ةقيقحلا يف كّربتلاف ,نكستو نئمطتف

 .ةيدمحملا لاعفألاو

 ثداوح ىلإ ةبوسنملا عقاوملاو «ةيلايخلا لالطألاو راثآلا ىلإ هجّجوتن ال نحنو

 ىلإ هجوتن ال نحن «ةقباس ةيندم وأ ةراضح تاذ ممأ وأ «ةضرقنم لَّوُد وأ «ةيخيرأت

 ةيملعلا ةساردلاو ةحايسلا درجمل الإ متهن : الو هب لفحن الو ءراثآلا نم عونلا اذه

 وأ اهتدابعل كلذ سيلو «ةربتعملا ةينيدلا ا آلإ متهن الو لفحن الو هجوتن ال نحنو

 قزر وأ «ةتامإ وأ ءايحإ وأ ءّرض وأ عفنب اهريثأت داقتعا وأ ءاهب فاوطلا وأ اهل حبذلا

 ام ركذتل «ةيفلسلا ةيدمحملا ةيوبنلا راثآلا ىلإ الإ هّجوتن ال نحن .عنم وأ ءاطعإ وأ

 ًةمحرو تعقو ةوزغو «ثلرن َةيآ نيركذتم ءاهب لزن امو اهلوح راد امو اهيف عقو
 ءىعسو فاطو ىَّلص انُهف ءتّلطو تّلِه تاريخو تاكربو «تألألت اًراونأو ءْتََّح

 قلحو برشو لكأو تابو لزن انهو «هرّبكو هاّبلو هحّبسو هللّهو ءهركذو هللا َدَبَع انهو

 هباحصأ نم ريبك مامتهاو ةيانعو ةياعر يف تيقبو «ةيوبنلا ةّئنسلا تظفح اذهبو .هسأر
 ةذش ىلإ اوعمج ٌموق «ةياغ اهءارو ام ةياغ لي لوسرلا بح يف اولصو نيذلا ماركلا

 نأ نكمي فيكف ؛هتالضفو هئوضو ةرطق اوعّيضي ملف «لالجالاو ريقوتلا ةياغ ٌبحلا

 ظفح ىف ديدشلا بيغرتلا كلذ ىلإ ٌفضأو ؛هتانكسو هتاكرحو هتايح نم ةحمل اوعّيضي

 ىلع تدعاسو تعمتجا دق فورظلا هذهف ءدهشي ملو رضحي مل نمل هغالبإو هثيدح
 بحلاب ةئلتمم ةيعاو ٌبولق ءاوعمس ام اوغلبو ءاوظفح ام اوظفحف .«ثيداحأ ظفح

 :مهلئاق لاقو «ناقيإو ةفرعم نم ءاج ام لكل ةيغاص ٌناذآو «ناميالاو

 دازلا نع اهيهلتو بارشلا نع اهلغشت كاركذ نم ثيداحأ اهل

 داح اهباقعأ يف كثيدح نمو هب ءاضتسي ٌرون كهجوباهل
 داعيم دنع ىِّيحتف لاصولا حور اهدعاو ريسلا لالك نع تكتشا اذإ

 باب دجاسملا باتك «حيحصلا» يف امك اًئيدح يوري قت رمع نبا اذهو

 «هترمعو هتجح يف ةكم ىلإ ُةْلَي اهنم ّرم يتلا خلإ. .ةنيدملا قيرط ىلع يتلا دجاسملا
 ماكآ «ةيدوأو ناحطب «ةقهاش ءءادرج لابجو «ةعساو ءارحص ءاًئطوم طبضي فيك

 طبضب اهيوريو اهنّيعي فيكو ؟اهطبضي فيكو ؟اهظفحي فيك ؟لالتو داهو «بارظو
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 دعب ةرم هرظنا ؟خيرات بحاص الو .طئارخ بحاص الو «ٌيفارغج هرّوصتي ال ام قيقد

 ًءاصحإ دشأو طبضأ ٌموق لوقعلا يف رّوصتي لهف «ةرك دعب ٌةرك رصبلا هيلإ عجراو «ةرم
 :لئاقلا لاق امك رمألا ناكو ؟ءالؤه نم اًطبض ىوقأو

 لزناف كديور ىوهت نم ٌلزانم 2 هذهف ًالهم قاوشألا ينئّدانو

 ىلاعت هللا همحر يرونبلا فسوي دمحم خيشلا ثذدحملا ةمالعلا انخيش روصيو

 نطاومو هرايدو «هراثآ طبض ىلع مهصرح ىّدم فرعنل كي ّيبنلا عم ةباحصلا لاوحأ
 نمو :لوقيف عادولا ةجح يف ةكم ىلإ هرفس يف اًصوصخو «هتالحر لك يف هلوزن
 هنم ةجح لّوأ هنأو هلي هللا لوسر باحصأ نم ةرماغلا ةرثكلا هذه شهدملا بيجعلا

 اورخأت امبرو .كسانملا اهيف نوقلتي اوناك مهنأو «كسانملاب ملع مهل قبسي مل هلك
 «كسن لكل عيدبلا مهطبض فورظلا هذه عم مث ءانابكرو ًةاَسُم اوناكو ءاومدقت امبرو
 ناكرأو دصاقملا رهوج يف مهفالتخا مدعو «مهدعب نم ىلإ لمعو لوق لك لقنو
 ىلع موق خيراتلل قبسي مث «ةيهلإلا ةردقلا قراوخ نم حورلا ىلع مهقافتاو .كسنلا
 ورغ ال هنأ ديب «ءارمألاو كولملا نع الضف لسرلاو ءايبنألا باحصأ نم ضرألا طيسب
 مهلعج ةّمأ ريخل ةوسأ ريخو ةودق هلك لوسرلا انديس ىلاعتو هناحبس هللا لعج ثيح
 هللا مهراتخا ءاّملع اهقمعأو ءاّبولق ةمألا هذه ّربأ مهلعجو ضرألا يف ءادهش هللا
 .دبع مأ نبا ةيسداقلا ربح مهفصو امك ٌةكَي هيبن ةبحصل

 امنإو :ليوط ليصفت دعب (577 )5  «نئسلا فراعم» يف اًميدق تلق دقو
 نم ىزغملا ىلع مهقافتاو «ةرم لوأ ةينيدلا قئاقحلا هذه كاردإل مهُّمهف بيرغلا
 ءاكذلا نم ةياغ ىلإ مهغولبو «لامعألاو لاعفألا هذهل مهتدهاشمو مهطبضو. ؛دصاقملا

 «بيرغ ٌرمأو بيجع ءيش اذهو ءاّئيش اًئيش اومهفو المع المع اوطبضف ءظقيتلاو
 تلجت نيذلا ةباحصلا ءالؤه ءافصو ءاهتازيمو ةمألا هذه صئاصخ نم كلذ لكو
 ءافصو ءاكذلا نم ةبترم ىلإ اولصوف هِي يبنلا ةبحص ةكربب مهماهفأو مهناهذأ
 مهف ىلإ قيفوتلا يلو ىلاعتو هناحبس هللاو ءسوفنلا بيذهتو حاورألا ءالجو «برولقلا
 رمألا ناكف ءاهيناعمب نيبجلا جلبو ءاهكاردإ ىلإ نيقيلا جلثو «ةيعرشلا قئاقحلا هذه
 : يدنكلا كباب نبا وهو  مهلئاق لاق امك

 ننم نم تيلوأ ام ثيداحأ يورت هحراوج حربت مل كباب ّمأ نم

 نسح نع عمسلاو رباج نع بلقلو حةلص نع فكلاو ةرق نع نيعلاف
 خيرات يف دهعي مل ام لَك لوسرلا ةبحم نم اوبرشأ ءافصلاو ءاكذلا اذه عم مث

 هبتك حصأ يف يراخبلا مامإلا انثدحيف ءدادولاو ةبحملا يف مهيهاضي نم ةيرشبلا
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 قمري لعج ةورع نإ مث :ةيبيدحلا حلص نم ليوط ثيدح يف «يراخبلا حيحص»
 لجر فك يف تعقو لإ ةماخن هللا لوسر محّخنت ام هللاوف :لاق هلي يبنلا باحصأ
 رخآ ىلإ . .هكوضو ىلع نولتتقي اوداك أضوت اذإو .هدلجو ههجو اهب َكّلَدَف «مهنم

 :رمحألا بوثلا باب يف ةفيحج يبأ ثيدح يف يراخبلا جرخأ اًضيأو .ثيدحلا

 نمف «ءعوضولا كلذ نوردتبي سانلا تيأرو 2 هّللا لوسر ءوضو ذخأ الالب تيأرو

 نياك دلع هتماجح مد اويرش ةفئاط .هعاخنو هقاصبو ء.هتماخنو هتالضفب اذه اولعف موق

 ردبلل «ةدمعلا»و ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» يف امك ءامهريغو ةبيط يبأو ريبزلا

 . ىنيعلا

 مهنمو «لبخ نم مهنمف لوقعلا تشاط هِي تام امل :يكلاملا رينملا نبا لوقيو

 ناكو «ىنضأ نم مهنمو «مالكلا قطي ملف سرخأ نم مهنمو ؛مايقلا قطي ملف دعقأ نم

 هانيعو ءاج ركب وبأ مهتبثأ ناكو ءاكارح عطتسي ملف دعقأ نمم ّيلع ناكو ءامالك

 .«بهاوملا» بحاص هيكحي امك .عفترتو دعاصتت هصصغو «دذرتت هتارفزو «نالمهت

 ٠ .(ةباغلا دسأ) ىف امك رمع

 جضن راثآ نم ناك دقو :اًقّْلعم يودنلا نسحلا وبأ ديسلا ةمالعلا ذاتسألا لوقيو
 ةيبيبحلا ةيصخشلا هذه نع ردصي ام لكب مهقّلعت ةدشو مهبح ةوقو «يلقعلا نيملسملا

 اهثداوح نم ةثداح لكو «ةلحرلا هذه قئاقد نم ةقيقد لك اولجس نأ «ةادفملا
 ءءارمألاو كولملاو ءءاسؤرلاو ءامظعلا تالحر يف اهلاثمأب لفتحي ال «ةريغصلا

 ءيش لك ىري يذلا «قداصلا قشاعلاو «قماولا بحملا نأش كلذو «ءاغبنلاو ءاملعلاو

 آلإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال هثيدح يف لسرتسيو .هركذب ذذلتيف ءاّنسح هبوبحمل

 .اهيصقتسي لإ ةردان ةقيقد الو ءاهيصحي

 خيراتو ةداقلا تالحر يف اهرئاظن نع ثحبي نأ تقولا ةعاضإو ثبعلا نمو

 ؛مهتايح لحارمو مهرابخأو مهرّيِسو اهئايبنأ ةايحب ةريثك ممأ تلخأ دقو ءريهاشملا
 اوظفاحي الو «هب الإ هخيرات متي الو مهتايح لمكت ال يذلا ريثكلا ءيشلا اهنم اوعّيضو

 حيسملا انديس ةايح نم فرعن ام لجف ؛مهلاوحأو مهرابخأ نم ريسيلا رزنلا ىلع لإ
 هرابخأو هتريس نم ةريخألا ثالثلا تاونسلا رابخأ وه مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو هيلع

 الإ قبت مل .ملعلا يف ةقيرع ةنّدَّمتم دالب يف تانايدو تالاسر باحصأ كلانهو
 لايجألا دوقت الو «ليلغلا يورت الو ليلعلا يفشت ال «مهرابخأ نم فتنو .مهؤامسأ
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 . "”ليبسلا رينت الو

 :نظلا ءوس ىلإ نجي مهفلا ءوس

 نم ضعب نكلو لَ هللا لوسر ثيدح نم صنلا اذهل حيحصلا مهفلا وه اذه
 راثآلاب كّربتلا ميرحت هنم مهفي ؛ «نيملسملاب مهّْنظ ءاسو .ءمهمهف قاضو ءمهرظن رصق
 روصتي مث لك دمحم انديس ىلإ اهتبسن ةمولعملا صوصخلابو ؛ءايبنألا ىلإ ةبوسنملا
 نم روبقلا نأو «تاكربلا لوصحل روبقلا لوح فاوطلا وه كّربتلا نأ ضيرملا هنهذ يف
 كدبتلا - لولعملا اذه لوقي امك  بابلا اذه يف لخديو ٠ ءاهميظعتي رومأملا هللا رئاعش
 اهب ةثاغتسالاو اهتدابعو اهب فاوطلاو روبقلل حبذلاو «حيرصلا كرشلا ىلإ رجي يذلا
 رافكلا قح يف تءاج ثيداحأ ىلإ بهذي هأرت مث ءرضتو عفنت اهنأ داقتعاو ءهللا نود
 هراثآبو «نيلسرملا ديسب نيكربتملا نيدحوملا نيملسملا ىلع اهقّبطيف «نائوألا داّبعو
 كاَسوت «ءاعدلاب هيلإ هّجوتلاو اهيف هللا ةدابعل نكلو اهتدابعل ال «هيلإ ةبوسنملا ةحيحصلا
 هاور ام ثيداحألا هذه نمو لَو دمحم انديس وهو الأ .هيلإ اهتيسنب تفرشت يذلاب
 نب رمع نينمؤملا ريمأ عم تجرخ :لاق يدسألا ديوس نب ناورم نع حاضو نبا
 نوبهذي سانلا ىأر مث «ةادغلا انب ىلص انحبصأ املف «ةنيدملا ىلإ ةكم نم باطخلا
 هللا لوسر هيف ىلص ٌدجسم ؛نينمؤملا ريمأ اي :ليق ؟ءالؤه بهذي نيأ :لاقف ءاّبهذم
 راثآ نوعبتي ءاذه لثمب مكلبق ناك نم كله امنإ :لاقف .هيف نوّلصي نونأي مه ِيك
 ال نمو «ٌلصيلف دجسملا اذه يف ةالصلا هتكردأ نم ءاعَيِبو سئانك اهنوذختيف مهئايبنأ
 . اذه لثم ديوس نب رورعملا نع اًضيأ يورو .اهدمتعي الو «ضميلف

 لاحرلا دشت ال

 : دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لاق هلك يبنلا نع هي هيل ةريره يبأ نع

 (”يراخبلا هآور «ىصقألا دجسمو يطع لوسرلا دجسمو «مارحلا دجسملا

 :دجاسم ةثالث ىلإ آلإ لاحرلا دشت ال» :ثيدح مهف يف سانلا نم ٌريثك ءىطخُي
 .(ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو ,مارحلا دجسملا

 ١15. - ١؟ ص عادولا ةجحل يودنلا ةمدقم )0(
 .ينايلعلا عّيفن نب يلعل عونمملا كربتلاو عورشملا كربتلا (؟)
 دجسم يف ةالصلا لضف باب «ةئيدملاو ةكم دجسم يف ةالصلا لضف باتك :يراخبلا حيحص (*)

 .ةنيدملاو ةكم
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 كلذب رفسلا نأ نوربتعيو هلي يبنلا ةرايزل لحرلا دش ميرحت ىلع هب نولدتسيف

 :- يتأيس امك  لطاب مهف ىلع ينبم هنأل ءدودرم لالدتسالا اذهو «ةيصعم رفس

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت الر :ثيدح امأ :يدابآ زوريفلا مالسإلا خيش لاق

 اليلد هلعج نمو «كلذ يف ةجح وه لب ةرايزلا نع يهنلا ىلع هيف ةلالد الف «دجاسم

 ةوابغ ىلع عطاق ٌناهرب هيفو ءهلوسرو هللا ىلع ةءارجلا مظعأ دقف ةرايزلا ةمرح ىلع

 . 0لالدتسالاو طابنتسالا ةيفيك ةجرد لين نع هروبصقو «هلئاق

 .رخآ باب يف لالدتسالاو باب يف - ىرتس امك  ثيدحلاف :تلق

 ىلع ءاج «دجاسم ةثالث ىلإ آلإ لاحرلا دشت ال» :ِكي هلوق نأ وه كلذ نايبو

 ىنثتسم دوجو يضتقي اذهو ءانثتسالا بولسأب نييوغللا دنع فورعملا بولسألا
 ال وهو اهلبق ناك ام وه هنم ىنثتسملاو ءالإ دعب ناك ام وه ىنثتسملاف ءهنم ىنثتسمو

 .وحنلا بتك طسبأ يف فورعمو ٌرّرقم اذهو ءاًفوذحم وأ اًروكذم امإ هنم دب

 وهو ىنثتسملا ركذب حيرصتلا هيف ءاج دق هنأ اندجو ثيدحلا اذه ىلإ انرظن اذإو

 (الإ) لبق ام وهو هنم ىنثتسملا ركذ تأي ملو «الإ) دعب ام وهو «دجاسم ةثالث» :لوق

 .هريدقت نم اذإ دب الف

 ال لك هللا لوسرل بوسنملا رّدقملا ظفللا ناك «ربق» هنم ىنثتسملا نأ انضرف نإف

 ريغو ماظتنالا مدع يف رهاظ قايسلا اذهو ءدجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحرلا دشت
 نوكي نأ لصألاو ءهنم ىنثتسملا نمض لخاد ريغ ىنثتسملاف .ةيوبنلا ةغالبلاب قئال

 مالك ةبسن نم جّرحتي  ملاع بلق نئمطي الو «هنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا

 لصألا عم قفتت ال يهو «ربق» ةرذقملا ةظفللا هذه ةبسن ىلإ  هلقي مل ِةْلَك ىفطصملل
 .هنم ىنثتسملا يه نوكت نأ حلصت الف هيلعو ِةِْلَك هللا لوسر ىلإ ءانثتسالا يف

 رّدقملا قايسلا نوكيف ثيدحلا مومعب ىمسملا وهو «ناكم» ظفل هنأ ضرفنلف .
 ةثالث ىلإ الإ ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :ضرفلا اذه ىلع ِةلك هللا لوسرل بوسنملا
 سوهلا نم ٌبرض اذهو ءريخ وأ ملع وأ ٍةراجت ىلإ رفاسن الأ اذه ىنعمو ءدجاسم
 .نالطبلا رهاظ

 ال كلذلو ءهنم ىنثتسملا ركذ هيف سيلو ىنثتسملا ركذ ىلع لمتشا ثيدحلاف اّذِإ
 .ةغللا لهأ قافتاب هريدقت نم دب

 )١( ص رشبلاو تالصلا ١779.
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 :اهل عبار ال هوجو ةثالث آلإ لمتحي ال هريدقتو

 لاحرلا دشت ال :رّدقملا ظفللا نوكيف «ربق» ظفلب ريدقتلا نوكي نأ :لوألا هجولا

 اسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ
 ربق ةرايزل رفسلا عنم ىلع ثيدحلاب لدتسي نم يأر ىلع ٌينبم ريدقتلا اذهو

 ماملإ ىندأ هدنع نم هغيستسي ال جوجمم ٌدراب ٌريدقت هنأ ىرت تنأو هلك هللا لوسر

 اشاحف «هيلع همالسو هللا تاولص داضلاب قطن نم حصفأ ىلإ هتبسن قيلت الو «ةيبرعلاب

 . طقاسلا بولسألا اذه لثمب ىضري نأ

 ظفل وهو «ماع ظفلب ثيدحلا يف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ : يناثلا هجولا

 .هب لئاق الو فالخ الب مدقت امك لطاب اذهو «ناكم»

 نوكيف «(دجسم» ظفلب ثيدحلا ىف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ :ثلاثلا هجولا

 اسم ةثالث ىلإ الإ دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال :ثيدحلا قايس

 يوغللا بولسألا ىلع ىرجو مظتنا دق مالكلا بولسأ نوكي ريدقتلا اذهبو
 «ةوبنلا حور هيف تقرشأو نيتمدقتملا نيتروصلا يف حضاولا تفاهتلا ىفتخاو «حيصفلا

 لَك هللا لوسرل هتبسن ىلإ يقتلا بلقلا نئمطي اذهبو
 هذه تدجو اذإف ءهنم ىنثتسملاب ٌةحرصم ىرخأ ٌةياور دجوت ال هنأ ضرفب اذه

 حيصف ىلإ دنتسي ال ضرف ضحم ىلإ اهنع لدعي نأ نيد هل نمل لحي الف «ةياورلا
 .ةغللا

 حيرصتلا هيف ام ةريتعمل تاياورلا نم ةيوبنلا ةئّسلا يف هللا دمحب اندجو دقو
 .هنم ىنثتسملاب

 ابأ تعمس :لاق بشوح نب رهش قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأ ام :اهنمف

 يلصملل يغبني ال : هيلع هللا لوسر لاق :لاقف رولا يفا ةالصلا ةهذنع تركذو ديعس

 . ؟"07(ىدجسمو

 ةالصلا هيف ىغتبي دجسم ىلإ هلاحر دست نأ ىطُملل يغبني ال» :رخآ ظفل يفو
 . "”(اذه يدجسمو .ىصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملا ريغ

 .44 :7 ةنيدملاو ةكم دجسم يف ةالصلا لضف :؛يرابلا حتف رظنا ل

 55 7“ دمحأ مامإلا لتسم )0
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 ءايبنألا متاخ انأ» :ِك هللا لوسر لاق :تلاق اك©5 ةشئاع نع ءاج ام :اهنمو

 هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ يدجسم يف ةالص «ءايبنألا دجاسم متاخ يدجسمو

 .رازبلا هاور «مارحلا دجسملا يف آلإ دجاسملا نم

 ىف واستم ةثالثلا دجاسملا هذه ادع ام نأ ةمألل نّيبُيل دجاسملا ىف ِةيِكَي همالكف

 لخد الو «لضفلا ديزم اهلف يه امأ ءاهريغ ىلإ رفسلاب بعتلا يف ةدئاف الف «لضفلا

 نم ىلع هك هللا لوسر ىلع بذكلا نم اًبرض ربتعي اهماحقإف ثيدحلا اذه يف رباقملل

 :هظافحو ثيدحلا ةمئأ لاوقأب هانركذ يذلا ىنعملا ديبأت
 ال) :ثيدح فيرشلا ثيدحلا اذه ءالجألا رابكلا نوثدحملاو ظافحلا حرش دقو

 ةلأسمب هل ةلص ال هنأ وهو «لبق نم هانركذ يذلا هجولا ىلع هانعم اونّيبو «لاحرلا دشت

 يف ةالصل رذنلاب قلعتي ثيدحلا نأ ىلإ بهذ نم مهنمو هِي يبنلا ةرايزل لاحرلا دش
 . صوصخم دجسم

 :كتلوأ نمو
 ضعب لاق» :'”لاق ثيح ينالقسغلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلا

 اًماع ردقي نأ امإف «فوذحم هنم ىنثتسملا «دجاسم ةثالث ىلإ آلإ» :هلوق :نيققحملا

 «كلذ نم صخأ وأ «ةثالثلا ىلإ الإ ناك رمأ يأ يف ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :ريصيف
 ملعلا بلطو محرلا ةلصو ةراجتلل رفسلا باب دس ىلإ هئاضفإل لوألا ىلإ ليبس الو

 ىلإ لاحرلا دشت ال :وهو ةبسانم رثكأ وه ام ردقُي نأ ىلوألاو «يناثلا نيعتف ءاهريغو
 ةرايز ىلإ لاحرلا دش عنم نم لوق كلذب لطبيف .ةثالثلا ىلإ الإ هيف ةالصلل دجسم
 . ىهتنا «ملعأ هللاو «نيحلاصلا روبق نم هريغو فيرشلا ربقلا

 «يراخبلا حيحص حرش» يف ينامركلا فسوي نب دمحم مامإلا هركذ ىنعملا اذهو

 ."”يوونلاو يباطخلا لثم ىنعملا اذهل نيديؤملا لوحفلا نم هريغ مالك لقنو
 يف ينيعلا دمحأ نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب مامإلا اًضيأ كلذ دّيأ نممو

 . "”(يراقلا ةدمع» ب ىمسملا يراخبلا ىلع هحرش

 . 86 /8 يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتتف )00(

 .1١؟ ص ا/ ج يراخبلا ىلع ينامركلا حرش (؟)
 .7054 صال ج 6و9]
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 دجاسملا ىلإ آلإ ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :يأ ثيدحلا مومع ريدقت ىلع امأو
 .هنالطب مدقت دقف ةئالثلا

 - :نارمأ هيف رفسلا :©”هصخلم ام «ماقسلا ءافش» يف يكبسلا ةمالعلا لاق

 وهو «كلذ هبشأ امو «نيدلاولا ةرايزو ملعلا بلطك هيلع ٌثعاب ضرغ :امهدحأ
 . قافتالاب عورشم

 سدقملا تيب وأ ةنيدملا وأ ةكم ىلإ رفسلاك رفسلا ةياهن وه يذلا ناكملا :يناثلا

 لخدي امنإو ءاًعطق ثيدحلا يف لخدي مل هيلي يبنلا ةرايزل رفاسملاو «ثيدحلا هلمشيو
 :نيرمأب طورشم رفسلا نع يهنلاف ءعورشملا لوألا عونلا يف

 . ةثالثلا دجاسملا ةيؤر هتياغ نوكي نأ :امهدحأ

 .ةعقبلا ميظعت هتلع نوكي نأ :يناثلاو

 ال ةعقبلا نكاس ميظعت هتلعو «ةثالثلا دجاسملا دحأ هتياغ كَ يبنلا ةرايزل رفسلاو

 - :نيببس بولطملا رفسلل نإ :لوقأ لب ؟هنع يهنلاب لاقي فيكف «ةعقبلا
 .ةثالثلا دجاسملا دحأ هتياغ نوكي ام :امهدحأ

 .اهريغ ىلإ ناك نإو ةدابعل نوكي ام :يناثلاو

 نم ايلعلا ةجردلا يف وهف «نارمألا هيف عمتجا كي ىفطصملا ةرايزل رفسلاو
 نكامألا دحأ هتياغ يذلا رفسلا ناك نإو «نيرمألا دحأ هيف دجو ام هنودو ؛«بلطلا

 .حلاص دصق نم ٌةبرُق هنوك يف دب ال ةثالثلا

 هيف درو يذلا وهف «ناكملا كلذ ميظعتل ةئالثلا نكامألا ريغ ناكمل رفسلا امأو
 يتآ نأ ديرأ ينإ :رمع نبال تلق :لاق هنأ نيعباتلا ضعب نع ءاج اذهلو «ثيدحلا
 هللا لوسر دجسمو «مارحلا دجسم :دجاسم ةثالث ىلإ لاحرلا دشت امنإ :لاق .روطلا

 .'""”فرصتب هأ .هتأت الف روطلا عدو ءىصقألا دجسمو هك

 لاق . صوصخم دحعسم ىف ةالصلا رذنب قلعتي ثيدحلا نأ ىأر نم ءاملعلا نمو

 دجسم ىف ةالصلا هسفن ىلع رذن نميف ءاملعلا دنع وه امنإ ثيدحلا اذه :لاطب نبا

 .ه.أ .ةثالثلا ريغ دجاسملا رئاس نم

 ءرذنلا يف ثيدحلا اذه :«نئسلا ملاعم» يف يباطخلا ناميلس وبأ مامإلا لاقو

 1١9-15١. ص ماقسلا ءافش 00(

 1١١9 11١. ص ماقسلا ءافش (؟)
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 يف ىلص ءاش نإو «هب ىفو ءاش نإف ءدجاسملا ضعب يف يلصي نأ ناسنإلا رذني
 همزلي هب ءافولا نإف «ةثالثلا دجاسملا هذه نم ٍدحاو ىف ةالصلا رذن نوكي نأ الإ «هريغ
 مهيلع هللا تاولص ءايبنألا دجاسم اهنأل كلذب دجاسملا هذه ٌصخ امنإو ءاهيف هرذن امب

 ه.أ .2”ههب ءادتقالاب انرمأ دقو «نيعمجأ

 نمل ءافولا بجي :ثيدحلا ىنعمف «ةعاط ىف الإ بجي ال رذنلا نأ ررقملا نمو
 بجي ال دجاسملا هذه ريغ نايتإ رذن نمف ءاهيف ةالصلل ةثالثلا دجاسملا دحأ نايتإ رذن
 .رذنلاب ءافولا هيلع

 يهو «ةثالثلا دجاسملا ريغ دجسم ىلإ يشملا رذن اذإ (عرف) :يوونلا لاقو

 كلام :لاق هبو اندنع هرذن دقعني الو همزلي مل ءىصقألاو ةنيدملاو مارحلا دجسملا

 دمحم لاقو «نيمي ةرافك همزلي :دمحأ لاق نكل «ءاملعلا ريهامجو دمحأو ةفينح وبأو

 نيحيحصلا يف روهشملا ثيدحلل همزل ءابق دجسم دصق رذن اذإ :يكلاملا ةملسم نبا
 تبس لك ءابق يتأي ناك ِهي يبنلا نأ»

 : . "9«اًيشامو بكار

 اًعّوطتم اهب كّربتلاو نيحلاصلا دجاسم ىف ةالصلا دارأ نم امأو :لاطب نبا لاقو

 اذه يف يذلا هيلإ هججوتي الو ؛هريغو ”'يطُملا لامعإب اهدصق نإ حابمف «كلذب
 .ه.أ .ثيدحلا

 انباحصأ دنع حيحصلاو :(”(ملسم حيحص حرش» يف هللا همحر يوونلا لاقو

 نأ دارملاو :اولاق هركي الو مرحي ال هنأ نوققحملاو نيمرحلا مامإ هراتخا يذلا وهو

 .ملعأ هللاو ء«ةصاخ ةثالثلا هذه ىلإ لاحرلا دش يف يه امنإ ةماّتلا ةليضفلا

 ةليضفو ةثالثلا دجاسملا هذه ةليضف ثيدحلا اذه يفو :رخآ عضوم يف لاقو

 دجسم ىلإ لاحرلا دش يف ةليضف ال ءاملعلا روهمج دنع هانعم نأل اهيلإ لاحرلا دش

 اهريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي نم انباحصأ نم :ينيوجلا دمحم وبأ خيشلا لاقو ءاهريغ

 .ه.أ *”طلغ وهو

 روبقلا ةرايزل رفاس نإف :ىسدقملا ةمادق نب دمحم وبأ مامإلا خيشلا لاقو

 .517/7 ننسلا ملاعم 02

 ١/8!4. بذهملا حرش عومجملا (؟)

 .اهيلإ اًدصق رفسلا كلذب دارملاو :لبإلا يأ يطملا ()

 ١١5. 1:9 ملسم حيحص حرش )0

 .158/9 يوونلل ملسم حيحص حرش (5)
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 يبنلا لاق ءاهيلإ رفسلا نع يهنم هنأل صخرتلا هل حابي ال :ليقع نبا لاق «دهاشملاو

 نأل .هيف رصقلا زاوجو هتحابإ حيحصلاو .«دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :ِةلك

 مكركذت اهوروز» :لاقو «روبقلا روزي ناكو ءاّيشامو اًبكار ءابق يتأي ناك ِهْلَك يبنلا
 .(ةرخآلا

 لمحيف «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو

 رضي الف ءرصقلا ةحابإ يف اطرش ةليضفلا تسيلو «ميرحتلا ىلع ال ليضفتلا يفن ىلع
 . "”اهؤافتنا

 :رذنلاب صاخ ثيدحلا نأ ديؤي اممو

 ام ريخ نإ» :لاق لي هللا لوسر نأ ملسم لاجر هلاجر دانسإب حص ام ١

 بوكر زوجي هنأب حّرصُي وهو «قيتعلا تيبلاو اذه يدجسم لحاورلا هيلإ تبكر
 . عاقبلا نم اهريغ ىلإ لحاورلا

 دبع قيرط نم (ةنيدملا خيرات» يف ةبش نب رمع ىور دقف «ةباحصلا مهف  ؟

 صاقو ىبأ نب دعس تنب ةشئاع نع «ةيريوج نب رخص انثذح «ثراولا دبع نب دمصلا

 .«لبإلا دابكأ هيلإ اوبرضل ءابق يف ام نوملعي ول نيترم سدقملا تيب
 .( 5/5 حتفلا) حيحص هدانسإو :رجح نبأ ظفاحلا لاق

 . (710/78/9؟) «فنصملا» ىف هوحن ةبيش ىبأ نبا ىورو

 ول» :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع )١177/0( «فنصملا» يف قازرلا دبع ىورو
 ةاور نم هللاظ رمعو «ىطملا دابكأ هيلإ انبرضل قافآلا نم قفأ يف ءابق دجسم ناك
 يف هتلوقم لاق امل ميرحتلل ثيدحلا يف يهنلا نأ ملع ولف «لاحرلا دشت ال» :ثيدح

 91١( /؟) «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو (7917/7) «دنسملا» يف دمحأ ىورو
 وهو ةريره ابأ تيقل :لاق يرافغلا ةرصب يبأ نع «ينزيلا هللا دبع نب دئرم ثيدح نم
 ام لحرت نأ لبق كتكردأ ول :هل تلقف :لاق هيف يلصيل روطلا دجسم ىلإ ريسي
 دشت ال» :لوقي كي هللا لوسر تعمس ينإ :تلقف :لاق ؟ملو :لاقف :لاق .تلحترا
 كلذ عمو «يدجسمو «ىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا

 )١( ينغملا 5/٠١ - 8 1١.
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 «لعفي مل املف عجرل ميرحتلا ثيدحلا نم مهف دق ناك ولو « هيك ةريره وبأ عجري مل

 ”١ انت ةريره يبأ دنع ميرحتلا ديفي ال ثيدحلا يف يذلا يهنلا نأ ىلع كلذ لد

 :لاحرلا دش يف دنهلا يف ثيدحلا ءاملع رابك ىوتف

 ةلأسم نع دنهلا ىف ةعامجلاو ةَنَّسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك ةعامج لئس

 اذهو ءديفم ديدس باوجب اوباجأف لكك دمحم انديس مانألا ريخ ةرايزل لاحرلا دش
 ءامسأ ركذ هرخآ يفو «دّئهملا ىلع دّئفملا» باتك يف ءاج امك باوجلاو لاؤسلا ٌصن

 . ءاملعلا

 :لاؤسلا صن

 تاولصلا لضفأ هيلع تانئاكلا ديس ةرايز ىلإ لاحرلا دش يف مكلوق ام

 له ؟رئازلل مكرباكأ ىدل لضفأو مكيلإ بحأ نيرمألا يأ ؟هبحصو هلآ ىلعو تايحتلاو
 دقو ؟اًضيأ دجسملا يوني وأ مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز ةرايزلل لاحترالا تقو يوني

 . ؟يوبنلا دجسملا الإ يوني ال ةنيدملا ىلإ رفاسملا نإ :مهضعب لاق

 اًدماح قيقحتلا ةمزأ هديبو قيفوتلاو نوعلا دمتسن هنمو .ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .اًملسمو اًءلصمو

 تابرقلا مظعأ نم هادف يحور  نيلسرملا ديس ربق ةرايز انخياشم دنعو اندنع

 دشب هلوصح ناك نإو «تابجاولا نم ةبيرق لب «تاجردلا لينل حجنأو تابوثملا مهأو

 «مالسو ةيحت فلأ هيلع هترايز لاحترالا تقو يونيو لاومألاو جهملا لذبو لاحرلا
 لاق ام ىلوألا لب «ةفيرشلا دهاشملاو عاقبلا نم هريغو ِةَكك هدجسم ةرايز اهعم يونيو

 هل لصحي مث مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ةرايزل ةينلا دّرجُي نأ مامهلا نبا مامهلا ةمالعلا

 نم» :ِكَي هلوق هقفاويو لت هلالجإو هميظعت ةدايز كلذ يف نأل دجسملا ةرايزل مدق اذإ

 .«ةمايقلا موي هل اًعيفش نوكأ نأ ىلع اًمح ناك يترايز الإ ةجاح هلمحت ال اًرئاز ينءاج

 برقأ وهو جحلا نع ةرايزلا درفأ هنأ يماح الُملا يماسلا فراعلا نع لقن اذكو

 .نيّبحملا بهذم ىلإ

 ةمالعلا انيخأل «ةرايزلاو لسوتلا ثيداحأ جيرختل ةرانملا عفرو «فلؤملل داؤفلا ءافش :رظنا )١(
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 فلأ اهنكاس ىلع ةرّونملا ةنيدملا ىلإ رفاسملا نأ نم نوضراعملا هلاق ام امأو
 دشت ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ًالالدتسا فيرشلا دجسملا الإ يوني ال ةيحت فلأ
 ول لب ءًالصأ عنملا ىلع لدي ال ثيدحلا نأل ٌدودرمف «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا
 اهب ىنثتسا ىتلا ةّلعلا نإف زاوجلا ىلع لدي صنلا ةلالدب هنأ َمِلَعَل بقاث مهف وذ هلمأت
 ةرايزلا عم وهو ءاهب صتخملا اهلضف وه عاقبلا وأ دجاسملا مومع نم ةثالثلا دجاسملا
 هلك هءاضعأ تّمض ىتلا ةفينملا ةبحرلاو ةفيرشلا ةعقبلا نإف «ةفيرشلا ةعقبلا يف ةدوجوم
 ىنثتسا املو « ع انؤاهقف هب حّرص امك يسركلا نمو ةبعكلا نم ىتح اًقلطم لضفأ

 لضفلا كلذل ةكرابملا ةعقبلا ينثتسي نأ ىلوأ مث ىلوأف صاخلا لضفلا كلذل دجاسملا
 ءاملعلا سمش ةمالعلا انخيش اهنم طسبأب لب «هانركذ امك ةلأسملاب حّرص دقو « ماعلا
 ةرايز لضف ىف كسانملا ةدبز) هتلاسر يف يهوكنكلا دمحأ ديشر خيشلا انالوم نيلماعلا
 خيش ةلاسر فيرشلا ثحبملا اذه يف اًضيأو ءارارم تعبط دقو (ةرّونملا ةنيدملا
 ةماطلا اهيف ماقأ زيزعلا هّرس هللا سّدق يولهدلا نيدلا ردص يتفملا انالوم انخياشم
 ةعطاس ججحو ةعطاق نيهاربب ىتأو «مهقفاو نمو ةيفلسلا يعّدي نم ىلع ىربكلا
 هللاو ءاهيلإ عجرُيلف ترهتشاو تعبط «لاحرلا دشت ال ثيدح ىف لاقملا نسحأ» اهامس
 . ملعأ ىلاعت

 :نوديؤملاو ىوتفلا باحصأ
 .يهوكنكلا دمحأ ديشر ثدحملا ةمالعلا ١(

 .يروفنراهسلا دمحأ ليلخ ثدحملا خيشلا ةمالعلا (؟

 .يدنبويدلا نسحلا دومحم خيشلا ثدحملا ةمالعلا (*

 .ينيسحلا نسح دمحأ ريمأ خيشلا ةمالعلا (4

 .يدنبويدلا نمحرلا زيزع خيشلا ثدحملا ةمالعلا (4

 .يوناهتلا يلع فرشأ خيشلا دشرملا ةمالعلا ١(

 .يروفتنارلا ميحرلا دبع هاشلا خيشلا ةمالعلا (1

 .يدنبويدلا نسح دمحم ميكحلا جاحلا خيشلا (4

 .هللا تردق يولوملا (4

 .هللا تيافك يتفملا يولوملا ٠(

 .يروفنراهسلا ىيحي دمحم خيشلا ةمالعلا ١
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 :دنهلا ءاملع ىوتفل ةمركملا ةكم ءاملع ديبأت

 ةمالعلا مهنم ةمركملا ةكمب ءاملعلاو ءاهقفلا رابك نم ةلمج ىوتفلا هذه دّيأ دقو

 ةمركملا ةكمب ءاملعلا سيئرو ةيعفاشلا يتفم ليصباب دمحم نب ديعس دمحم خيشلا

 ةمالعلا خيشلاو «باون ناخ ديشر دمحأ خيشلاو «مارحلا دجسملاب بيطخلاو مامإلاو

 خيشلاو «ةيمحملا ةكمب ةيكلاملا يتفم يكلاملا نيسح نب دباع دمحم يتفملا هيقفلا

 .مارحلا دجسملاب سّردملاو مامإلا يكلاملا نيسح نب يلع دمحم ققحملا ةمالعلا

 :ةرّوثملا ةنيدملا ءاملع ديبأت

 نب دمحأ ديسلا هيقفلا ةمالعلا :مهنم ةنيدملا ءاملع اهدّيأو ىوتفلا هذه ظرقو

 ديسلاو «يرئازجلا دمحأ خيشلا يوبنلا مرحلاب ةيكلاملا خيشو «يجنزربلا ليعامسإ

 فيرشلاو ءروهشملا ثدحملا يسرحملا نادمح رمع خيشلاو «يجنزربلا يكز دمحم

 خيشلاو «ناخ دمحم االُم خيشلاو .مظاك ىسوم خيشلاو «يثيغلبلا نومأملا نب دمحأ

 يسوسلا دمحم خيشلاو «يسنوتلا ريزولا زيزعلا دمحم خيشلاو «ميهاربإ نب ليلخ
 «ينالفلا رمع نب دمحم خيشلاو «يطيقنشلا ريخ دمحم نب دمحأ جاحلاو «يرايخلا

 دمحأ خيشلاو «نامعن نب روصنم دمحم خيشلاو ءدعسأ دمحأ نب دمحأ خيشلاو

 .داوجلا دبع دومحم خيشلاو «يدنسلا نسح دمحم خيشلاو « يطاسب

 :رهزألا ءاملع دييأت

 ميهاربإ دمحم خيشلاو «يرشبلا ميلس خيشلا رهزألا خيش اًضيأ كلذ دّيأو

 . ىناياقلا
 يلاي

 :ماشلا ءاملع ديبأت
 نبا ديفح ينيسحلا نيدباع نباب ريهشلا ريخلا وبأ دمحم ثدحملا هيقفلا خيشلا

 دومحم خيشلاو «يلبنحلا يطشلا دمحأ نب ىفطصم خيشلاو «ىواتفلا بحاص نيدباع

 يشوبلا دمحم خيشلاو ءماشلا ثدحم نيدلا ردب خيشلا ذيملت يقشمدلا راطعلا ديشر

 «يومحلا لالدلا دمحم نب يلع خيشلاو «يومحلا ديعس دمحم خيشلاو «يومحلا

 رداقلا دبع خيشلاو ءهامحب ناطلسلا عماجب سّردملا يناروحلا بيدأ دمحم خيشلاو

 «ةفقشلا دمحأ نب سراف خيشلاو «يفنحلا يفطل ديعس دمحم خيشلاو «يديبابللا

 . ""”يومحلا دادحلا ىفطصم خيشلاو

 .(دنهلا ةعبط) دنهملا ىلع دنفملا )١(
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 :ةرايزلل لاحرلا ّدش ةلأسم ةقيقح

 هوركمو مارحو لالح نم ةيعرشلا ماكحألا اهب قّلعتت ةيهقف ةلأسم ةرايزلا ةلأسم
 .ةيديقعلا اياضقلا نم تسيلو «لاحرلا دشت ال» ثيدحب اهل ةلص الو «بودنمو

 ةيضق - ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا مهاده  نيعطنتملا ضعب اهنم لعج دقو
 ةيداقتعا ةيضق هولعج ثيح هلي ىبنلاب لّسوتلا ةيضقب اًمامت اولعف ام لثم ةيداقتعا
 دمحم خيشلا نأ عم :ةّلملا نع جارخإلاو رفكلاو كرشلاب مكحلا اهيلع اونبو ةيديحوت
 . ةيهقف ةيضق - لّسوتلا ةيضق ينعي  اهنأ هلئاسر يف رّرقي باهولا دبع نبا

 يبنلاب هّصخي مهضعبو «نيحلاصلاب لسوتلا صخرُي ضعبلا نوكف :خيشلا لاق
 ناك نإو .هقفلا لئاسم نم ةلأسملا هذهف ءههركيو كلذ نع ىهني ءاملعلا رثكأو دك

 يف راكنإ الو هلعف نم ىلع ركنن الف «هوركم هنأ نم روهمجلا لوق اندنع باوصلا
 . '"”داهتجالا لئاسم

 دنع هيأر يف هوركم هنأ ىري ام ةياغ «هدنع لّسوتلا زاوج ىلع لدي اذهو

 .اًكرش وأ ةعدب نوكي نأ نع ًالضف مارحب سيل هوركملاو «روهمجلا

 لاحرلا دشو ةرايزلا ةيضق اولعجف ةيفلسلا ىلإ نوبستنملا ءالؤه ءاج دقو :تلق

 لالضلا باقلأ نوعلخي اوحارو ءكرشو ديحوتو رفكو ناميإ ةيضق كي دمحم انّيبن ىلإ
 هللاب الإ ةوق الو لوح الف  ةلأسملا هذه يف مهفلاخي نم لك ىلع كرشلاو رفكلاو
 ءانبلا كلذ ىلإ لحرلا دش ةيعورشم ىلع اًعيمج نوقفتم مهنأ عم  ميظعلا ّيلعلا
 . "”فالخ الب يوبنلا دجسملاب ىّمسملا

 يف هيلع مالسلاو ةالصلل ٍةلَك يبنلا ةرايز ىلإ لحرلا تددش :لئاق لاق اذإف
 يه يتلا دهاشملاو رثآملا ةيؤرو «ةرهاطلا عاقبلا كلت يف نمو هيبحاص ةرايزو هدجسم
 دصقلا اذهل ٌرفاسم انأ :لئاق لاق اذإ .داهجلاو ناميإلا نطاومو ليزنتلاو يحولا دهاعم
 ضرألا تجرخأو اهلازلذ ضرألا تلزلزو بئاصملا تلزنو ةمايقلا تماق «كرابملا
 . اهلاقثأ

 اهترشن يتلا 88 ص ثلاثلا مسقلا «تافلؤملا ةعومجم يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا يواتف 00
 .باهولا دبع نب دمحم خيشلا عوبسأ يف ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج

 اهيلإ دشت يتلا دجاسملا نم حبصأو لضفلا اذه دجسملا اذه قحتسا فيك بجعأل ينإو 9
 اذإو ؟دجاسملا ةيقب نيبو هنيب قرف يأف الإو «مالسلاو ةالصلا هيلع هدجسم هنأل سيلأ !لاحرلا
 فرش نم ةرايز مرحتو دجسملا ةرايز نست فيكف هلك هلجأل هلضفو دجسملا فرش ناك
 . هلك هلجأل دجسملا
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 : يخأ اي

 هللاب تيضر دقو هللا لوسر اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ دًّحوم نمؤم انأ

 نم تئربو هتافصو هئامسأبو هللاب تنمآ ءًالوسرو ابن كك دمحمبو ائيد مالسإلابو اًبر
 .اًئيش هب كرشأ الو ءهدحو هللا الإ دبعأ ال ءلالضو كرش لك

 دمحم هللا بيبحو هللا ىبن ةرايز اًدصاق ترفاس ول اذه ىناميإ نم صقني اذامف

 غلبو ةلاسرلا ىدأ هنأو «رشبلا ةيادهل هلسرأ يذلا هلوسرو هللا دبع هنأ اًدقتعم هللا لوسر

 انكرت امدعب ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتناف «نيقيلا هاتأ ىتح هللا ليبس يف دهاجو ةنامألا

 .كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا ةجحملا ىلع
 نم مظعألا داوسلا اهيلعو ةميلسلا ةيفاصلا ةديقعلا هذه ىلع هلل دمحلاو نحن

 لّسوتلاو هيلإ لحرلا دشو هلي هللا لوسر ةرايز ةيعورشمب نيلئاقلا ةيدمحملا ةمألا ءاملع

 هنأو ءراضلا عفانلا ىلاعتو هناحبس هنأ نيدقتعم هللا نيعاد «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هب

 مظعو هلالج لج هنذإب الإ عفشي الو رضي الو عفني ال اًدحأ نأو «هاوس قحب دوبعم ال

 .[150 :ةرقبلا] «ةويْدِإي ّيِإ َءهَدْنِع ٌعَفْسي ىلا اد نَم# :ىلاعت لاق امك «هنأش

 :غلَك ىفطصملا ربقل ىسيع انديس ةرايز
 يبأ نب ديعس نع قاحسإ نب دمحم ثيدح نم «كردتسملا» يف مكاحلا جرخأ

 هللا لوسر لاق :لوقي ةريره ابأ تعمس :لاق ةبيبح مأ ىلوم ءاطع نع يربقملا ديعس

 وأ اًجاح ايف نكلسيلو اطسقم اًمامإو ًالدع اًمكح ميرم نبا ىسيع نطبهيل» :ُهكي
 يأ :ةريره وبأ لوقي «هيلع ّندرألو ّيلع ملسي ىتح يربق نيتأيلو ءامهتينب وأ ءاّرمتعم
 .مالسلا كئرقُي ةريره وبأ :اولوقف هومتيأر نإ !يخأ ين

 لاقو .ةقايسلا هذهب هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ٌثيدح اذه :مكاحلا لاق

 هملسو مكاحلا هحّحص ٌثيدح وه :هيف لاقيف :تلق . حيحص :«صيخلتلا» يف يبهذلا
 . ”0ىبهذلا

 حودمم ديعس دومحم خيشلا ثّدحملا ةمالعلا انوخأ ثيدحلا اذه يف بتك دقو

 :لاقف قاحسإ نبا ةنعنع ةّلعب قلعتي ام هيف ركذ ءاّديفم اًنحب

 حيرصت مدع نأ (197 ص .,7 مقر ثيدح) ؛ةرانملا عفر» يف تركذ دقو

 هيلع ىسيع هللا يبن ركذ باب  نيلسرملاو ءايبنألا نم نيمدقتملا خيراوت باتك مكاحلل كردتسملا )١(

 50١" :؟ مالسلا
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 هتحص يف حدقي امم هولخ هانعم ثيدحلل يبهذلا مث مكاحلا حيحصت نال كلذو

 حيحصت نإف « لهاست ضعبب فصو نإو مكاحلاو «ناظفاح نامامإ امهو ءامهرظن ىف

 . لهاستلا اذه رَمْجَي امم ىبهذلا

 نأ ديب «ةددعتم اًظافلأو «ٌةريثك اًقرط ثيدحلا اذهل نأو ةصاخ .دهاوش وأ تاعباتم
 مل نإو قاحسإ نبا ثيدح نولبقي نيرخأتملاو نيمدقتملا ظافحلا نايعأ نم ًةعامج
 نبا حتمفلا وبأ ظفاحلا هل رصتناو هذّيأو .هبهذم اذهو يذمرتلا مهنم ءعامسلاب حرصي

 . يذمرتلا ننس ىلع هحرش يفو ةروهشملا «هتريس» ةمدقم يف سانلا ديس

 :ناتحيحص ناتعباتم
 :ىلوألا ةعباتملا

 كلذو «مكاحلا دانسإ نم حصأ دانسإب «هدنسم) يف يلصوملا ىلعي وبأ اهجرخأ
 ابأ عمس هنأ هربخأ يربقملا ديعس نأ ءرخص يبأ طارخلا دايز نب ديمح ثيدح نم
 نلزنيل هديب مساقلا يبأ سفن يذلاو» :لوقي هلك هللا لوسر تعمس :لوقي هلت ةريره
 .هركذف 2... .ميرم نبأ ىسيع

 .'"”(هتبيجأل دمحم اي :لاقف يربق ىلع ماق نئل مث» :هيفو

 ءاهحيحص» يف ملسم لاجر نم ٌقودص دايز نب ديمحخو :دومحم خيشلا لاق

 .يوق ٌعِباتُم وهف
 ةيعورشم نايب باب يف «ميهافملا» يف هانركذ دقو :يولع نب دمحم هفلؤم لوقي

 . 98:5 ؛«ةيلاعلا بلاطملا» يف رجح نبا ظفاحلا هجرخأ هنأ هيفو «ةرايزلا

 :ةيناثلا ةعباتملا

 نع رجاهملا نب ديز نب دمحم ثيدح نم «ةنيمثلا ةردلا» يف راجنلا نبا اهجرخأ
 (...ميرم نبا ىسيع نإ) :لاق ِهِي هلل لوسر نأ كلك ةريره يبأ نع يربقملا

 .455؟ ص ١١ ج 1084 مقر ثيدح يلصوملا ىلعي يبأ دئنسم )١(
 55١0. ص فلؤملل ححصت نأ بجي ميهافم (5)
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 . "”(هيلع ّدرأل يلع مّلس نئلو» :هيفو .ثيدحلا

 ناتاهف ملسم لاجر نم ءةقث « يندم «ذفنق نبا وه رجاهملا نب ديز نب دمحمو

 .قاحسإ نب دمحمل ناتعباتم

 ديزملا باب وه ««كردستملا» يف ةريره يبأو ديعس نيب وار ةدايز نم عقو امو
 يربقملا ديعس حرص دقو ذيملتلا نم عامسلاب حيرصتلا هطرشو «ديناسألا لصتم يف

 امك ٌحيحص ثيدحلاف هيلعو «ىلعي يبأ دنسم» يف مدقت امك «ةريره يبأ نم عامسلاب

 «مالسلا هيلع ىفطصملا دري مث «مالسلاو ةالصلا امهيلع مانألا ديس ةرايزل رفسلاو

 .مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايبنألا ديس عم ءايبنألا بدأ لامك نم اذهو

 :ثيدحلا فعض نم ىلع درلا

 :اهنم «ةيهاو للعب هفعضو ثيدحلا اذه يف مهضعب ملكت دقو

 .ةنيهج ىلوم :لاقيو «ةبيبح مأ ىلوم ءاطع ةلاهج -

 .قاحسإ نبا ةنعنع -

 هدانسإ يف قاحسإ نبا ىلع فالتخالا

 قاحسإ نبا قيرط ىلع الإ علطي مل امل دقتنملا نأل ءقحب ٌةيهاو ٌللع هذهو
 يف الو قاحسإ نبا قيرط يف ال للعب تسيل ةقيقحلا يف يهو «للعلا هذهب هللع ءطقف

 .هريغ قيرط

 امو )11١17( مقر «ننسلا» يف يئاسنلا هب جتحا ةئيهج وأ ةبيبح مأ ىلوم ءاطعف

 وهو «ةظقوملا» يف يبهذلا كلذب حرص امك «ةقث وهف «هنئس» يف يئاسنلا هب جتحا

 نباك رابك ٍِظاَفُح نم هيلع هيبنتلا ءاج امك لوبقم نيعباتلا نم روتسملا ثيدحو . نيعباتلا

 ىلعي ىبأ ىتياور ىف عقي مل اذه ءاطع نأ ىلع .(ثيدحلا مولع ةمدقما) ىف حالصلا

 . هات ةريره يبأ نع ديعس ثيدحلا يف لصألاو ؛مدقت امك «ةنيمثلا ةردلا»و

 .ديناسألا لصتم ىف ديزملا نم هنأل ءرضي ال هخيشو ذيملتلا نيب خيش لاخدإو

 .اهيلع باوجلا مدقت «قاحسإ نبأ ةلعنع

 رشع سداسلا بابلا يركش نيسح ذاتسألا قيقحتب راجنلا نبال («ةنيدملا خيرات ىف ةنيمثلا ةردلا» )00(

 7١8. ص هلي ىبنلا ةرايز لضف ركذ ىف
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 .هدانسإ يف قاحسإ نبا ىلع فالتخالا -

 (غ*/0) «للعلا» يف ةعرُز وبأ حجر دقو ءطقف قاحسإ نبا قيرطب صضاخ اذه

 . مكاحلا قيرط
 يف حدقي يذلا فالتخالا امنإو «ثيدحلا هب للعي نأ حصي فالتخا لك سيل مث

 .فيعضو ةقث نيب اًفالتخا ناك وأ .ههوجو دحأ حيجرت نكمي ال يذلا وه ثيدحلا

 ةعجارم نم ملعي امك ثيدحلا اذهك  تاقث نم ةقث نييعت يف اًنالتخا ناك اذإ امأ
 .ةتبلا رضي الف متاح يبأ نبال «ثيدحلا للع»

 مدقت دقو ءاًضيأ فالتخالا رضي الف «هوجولا دحأ حيجرت نكمأ اذإ اًضيإو
 دقو «طقف قاحسإ نبا ىلع فالتخالا اذه نأ ديب ؛مكاحلا هجرخأ يذلا هجولا حيجرت

 قرط عمجي هنأل ثيدحلا يف حدقي ال ضرتعملا مالكو «ٌحيحص ثيدحلاف
 ةيلاخ ثيدحلل ىرخأ قرط دوجو عم ءطقف دحاو قيرط ىلع همالك ثتصناو «ثيدحلا

 . '"”مدقت امك «للع يأ نم اًمامت

 :ةرايزلا ثيداحأ ىلع مالكلا لصاح
 هلقن امك اًضعب اهضعب يوقي ةريثك ٌقرط اهل ةرايزلا ثيداحأ نأ : ٌلصاحلاو

 ءاملعلا ضعب نأو اًصوصخ )١5٠/57( «ريدقلا ضيف» يف يبهذلا ظفاحلا نع يوانملا
 يف ضايع يضاقلاو يقارعلاو نكسلا نباو يكبسلاك اهحيحصت لقن وأ ءاهححص

 )/01١١(. «ضايرلا ميسن» يف كلذك يجافخلاو هحراش يراق يلع الملاو «ءافشلا)»

 + ةعبرألا ةمئألا نأ يفكيو «نيدمتعملا هتمئأو ثيدحلا ظافُح نم مهلكو
 مهنع هلقن امك دلي يبنلا ةرايز ةيعورشمب اولاق نيدلا ناكرأو ءاملعلا لوحف نم مهريغو

 ةرايزلا ثيداحأ حيحصت يف مهنم ٍفاك اذهو ءةدمتعملا مههقف بتك يف مهباحصأ

 دعاوق نم فورعم وه امك ىوتفلاو لمعلاب ديأتي فيعضلا ثيدحلا نأل ءاهلوبقو

 .نيثدحملاو نييلوصألا

 :يميلحلا ظفاحلا مامإلا يأر

 سماخلا بابلا يف يميلحلا نسحلا نب نيسحلا هللا دبع وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 )١( ص ةرانملا عفر رظنا 797.
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 نأ دعبو «هريقوتو هلالجإو لك يبنلا ميظعت يف باب وهو ««ناميإلا بعش» نم رشع
 مهميظعت نم ةباحصلا نع يور امو «هلالجإ بوجو نم ليزنتلا يف ءاج ام ركذ
 .هل مهريقوتو

 هترايز هميظعت نمف مويلا امأف ءهتبحصو هتدهاشم اوثرو نيذلا نم ناك اذهف :لاق

 (""(يتايح يف ينراز امنأكف يتافو دعب ينراز نم» :لاق هنأ ِهلي هنع ءاج دقف هِي

 :هلَج يبنلا ةرايزل لحرلا دش يف يبهذلا ظفاحلا مامإلا يأر

 يبنلا ربق هيف يذلا تيبلا ىلع فقو الجر ىأر هنأ يلع نب نسح نب نسح نع
 اوذختت ال١ :لاق ٍة5 هللا لوسر نإف لعفت ال :لجرلل لاقف هيلع يلصيو هل وعدي كي

 مكتالص نإف متنك ام ثيح يلع اولصو ءاّروبق مكتويب اولعجت الو اًديع "'يتيب
 . (ىنغلبت

 دنع فقو نمف «ةلالدلا نم لئاطب هاوتف ىف نسح لدتسا امو ءٌلسِرُم اذه
 «ةرايزلا نسحأ دقف هل ىبوط ايف فيبن يلع اًيلصم اًمّلسم ًاليلذ ةسدقملا ةرجحلا

 يف وأ هضرأ ىف هيلع ىلص نم ىلع ةدئاز ةدابعب ىتأ دقو ءبحلاو للذتلا ىف لمجأو

 هل دالبلا رئاس يف هيلع يلصملاو «هيلع ةالصلا رجأو ةرايزلا رجأ هل رئازلا ذإ «هتالص
  هراز نم نكلو ءاّرشع اهب هيلع هللا ىلص ةدحاو هيلع ىلص نمف ءطقنف ةالصلا رجأ
 لعف اذهف «عرشي ال ام لعف وأ ربقلل دجس وأ ةرايزلا بدأ ءاسأو هيلع هللا تاولص

 .ميحر روفغ هللاو قفرب مّلعيف اًئيسو اًئسح

 وهو الإ ءاكبلا ةرثكو ناردجلا ليبقتو حايصلاو ملسمل جاعزنالا لصحي ام ِهُللاَوَف

 هربق ةرايزف «رانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب قرافلاو رايعملا هبحف «هلوسرلو هلل ٌبحم
 هيف نوذأم ريغ هنأ انملس نئل ءايلوألاو ءايبنألا روبق ىلإ لحرلا دشو ءبرُقلا لضفأ

 ىلإ لاحرلا دشف «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :هيلع هللا تاولص هلوق مومعل

 ىلإ لوصو ال ذإ «عازن الب ٌعورشم كلذو .هدجسم ىلإ لحرلا دشل ٌمزلتسم هلك انيبن
 بحاص ةيحتب مث ءدجسملا ةيحتب أدبيلف ؛هدجسم ىلإ لوخدلا دعب لإ هترجح

 )١( ىميلحلا ظفاحلل ناميإلا بعش ١/ 70".

 لجرلا ىأر نسحلا انديس نأ يل رهظيو «اًديع يربق اولعجت ال" روهشملاو يبهذلا ظفل اذه (0)
 (ديعلا) رسل مهضعب نأو اًصوصخ ثيدحلا دروأو هاهن كلذلف راقولاو بدألل فلاخم لاح ىلع
 .مدقت امك بدألا ءوسب (اًديع يربق اولعجت ال) ثيدح يف هلوق يف
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 ©"”نيمآ كلذ مكايإو هللا انقزر ءدجسملا

 :يدابآ نوريفلا مالسإلا خيش مامإلا يأر
 دشت ال» :يدابآ زوريفلا بوقعي نب دمحم نيدلا دجم مالسإلا خيش مامإلا لاق

 يف ةجح وه لب «ةرايزلا نع يهنلا ىلع هيف ةلالد الف «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا
 هيفو «هلوسرو هللا ىلع ةءارجلا مظعأ دقف «ةرايزلا ةمرُح ىلع اليلد هلعج نمو ؛كلذ
 «لالدتسالاو طابنتسالا ةيفيك ةجرد لين نع هروصقو «هلئاق ةوابغ ىلع عطاق ناهرب
 :نيهجو نم ةرايزلا بابحتسا ىلع ٌليلد هيف ثيدحلاو

 قلخلا لضفأ لكي وهو «ءضرألا عاقب لضفأ ِهّْيلَك هربق عضوم نأ :لوألا هجولا
 ناميالاب ءايبنألا نم قاثيملا ذخأو ٍهريغ ٍدحأ ةايحب مسقي مل هنأل هللا ىلع مهمركأو
 ني مُكحْنبَتاَع آَمَل نيل ٌقّكِس م ُهَلَأ َدَحَأ ْدِإَو# :ىلاعت هلوق يف امك هرصنبو هب
 َ :نارمع لآ] سو وي ّنئمومل وأ مكَمم اَمَل مَ ٌّقَز ُصم ْدَصم لوسر ُْثكَةاَج َّرث 2 َةَمكِحَو

 يف هتجرد عفرو «نييبنلا هب متخ نأب ةمركو ؛نيلسرملا رث ئاس ىلع هلضفب هفرشو «ةيآلا
 دش بحتسا ضرألا عاقب لضفأ هتبرت نأو نيقولخملا لضفأ هنأ ررقت اذإف «نييلع

 .ىلوألا قيرطب هتبرث ىلإو هيلإ لاحرلا
 نم روصتي الو ةنيدملا دجسم ىلإ لاحرلا دش بحتسُي هنأ :يناثلا هجولا

 يبنلا ردق مظعملا نمؤملا نأ روصتي فيكو يي هنع هدصق كاكفتا نيصلاخلا نينمؤملا
 ال نأ هعسي كلذ دعب مث «همالك عمسي هنأ ققحتيو هترجح دهاشيو هدجسم لخدي ُهكَ
 ءدحأ دنع هب ءافخ ال ام اذه !؟ِِلَك هللا لوسر ىلع ملسيو ربقلاو ةرجحلا دصقي
 . "”دجسملا نع هدصق كفني مل هربق ةرايز دصق ول كلذكو

 ةرايزف هللا يف ناوخإلا ةرايز لضف يف ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألا ليلدلا نمو
 .ىلوأو ىلوأ هك يبنلا

 هتايح يف تناك هيلإ ةرجهلا نأ كش الو ءاّنيمو اّيح ةبجاو كي هتمرح نأ :اهنمو
 ْ .هتوم دعب كلذكف ءايشألا مهأ نم

 لاجرلا قح يف اذهو ءروبقلا ةرايز بابحتسا ىلع ةلادلا ثيداحألا :اهنمو

 )١( ءالبنلا مالعأ ريس 4487/4 4846.
 ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا هركذ لاوقألا نيب بيرقتلاو عمجلا يف ديدسلا مهفلا اذه 2(

 .هنايب يتأيسو اًقفوم ناكف نايبلا ءاوضأ ةلمكت يف يندملا
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 ةرايزل نوجشلا ةراثإ) باتك يف هانطسب دقو «فالخ هيف ءاسنلا قح يفو ؛هيلع ٌعمجم

 اهبابحتسا ىلع عامجالاف ِةَك هربق ةرايز امأو هلي ىبنلا ربق ريغ ىف اذه ؛.«نوجحلا

 .ءاسنلاو لاجرلل

 ةيويندلا عفانملا ليصحتو ةراجتلل لاحرلا دش زاوج ىلع عامجالا نأ :اهنمو

 .ةيورخألا حلاصملا مظعأ نم هنأل ىلوأ اذهف «تباث

 دعب نم جحلا دعب هيلإ لاحرلا دشو يك هترايز ىلع يلمعلا سانلا عامجإ :اهنمو

 ننس نم ةئس َِي هربق ةرايز :يضاقلا لضفلا وبأ لاق «يلوقلا عامجالا :اهنمو

 . "0اًدج ٌةريثكف بابلا يف راثآلا امأو ءاهيلع ٌعمجم نيملسملا

 :ركاسع نبا ظفاحلا يأر

 نميلا يبأب فورعملا باهولا دبع نب دمصلا دبع نميلا وبأ ظفاحلا مامإلا لاق
 .ركاسع نبا

 مظعو فرشو هلي هللا لوسر رشبلا ديس انديس ةرايز يف ٌرصتخم اذهف .دعبو
 هتبرت ةرايز تناك ذإ «رفاسملا اهدوزتي ميقملا نم ةلحن هتلعجو رئازلل ةفحت هتفّلأ ءمركو

 يعاسملا حجنأ نم ةمظعملا هترضح يف لوثملاو «تابرقلا مهأ نم ةمركملا ةسدقملا

 هيلإف ءتالّصلا لصوأ نم دابعلا نم فيرشلا هدجسم ىلإ دصقلاو «تابلطلا لمكأو

 (9لامآلا دقعتو رازوألا طحت هيدلو لاحرلا دشت

 :ملاس دمحم ةيطع خيشلل ديفم قيقحت
 ةرونملا ةنيدملاب يضاقلا ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا ةلأسملا هذه ركذ دقو

 خيشلا رّسفملا ةمالعلل نايبلا ءاوضأب ىمسملا روهشملا ريسفتلا هب ممت يذلا هباتك يف

 :لاقف يطيقنشلا نيمألا دمحم

 ناك امل اهريغ يف هعم مالسإلا خيش يرصاعم عازن الول ةلأسملا هذه نأ دقتعأو
 .لاجم الو لحم اهل

 اهوراثأف ِهْوَِلَك هللا لوسر ةبحمو ةفطاعلاب ساسم اهلو ةساسح اهودجو مهنكلو

 ١١1 - ١178. رشبلا ريخ ىلع ةالصلا يف رشبلاو تالصلا )00(

 ." ص (طوطخم) ركاسع نبا نميلا يبأ ظفاحلل رئازلا فاحتإ (؟0)
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 :لاق امنيح همالك مزالب يأ مازتلالاب هيلع اومكحو

 المع ةرايزلا لجأ نم دجسملل نوكت لب «ةرايزلا درجمل لاحرلا دش نوكي ال
 نم ًالدب يفنلا ىلع همالك لمح ولو ةحارص هلقي مل ام هيلع اولّوقتف «ءثيدحلا صنب
 مالسلا الو كي هترايز عنمي مل هللا همحر هنأل كلذ ىتأتي ال يأ اًقفاوم ناكل يهنلا

 دش لعج يف ثيدحلا صنب مزتلي امنإو «تابرقلاو لئاضفلا نم اهلعجي لب ءهيلع
 كلذب حّرص امك كي هللا لوسر ىلع مالسلا هنمو ؛«ءيش لكلو دجسملا ىلإ لاحرلا
 .(087/4) نايبلا ءاوضأ يف ةيطع خيشلا مالك ه.أ ءهبتك يف

 هللا همحر همالك ٌلدف :لاق مث هنع هانلقن ام ةيميت نبا مالك صوصن نم لقن مث
 فلاخ دقف اًيلمع امهكاكفنا ىعدا نمو «ناطبترم دجسملا ىف ةالصلاو ربقلا ةرايز نأ

 بر هلل دمحلاو عازنلا بجوم لازو فالخلا ىفتنا امهنيب ةطبارلا تتبث اذإو «عقاولا
 .نيملاعلا

 روبق ةرايزل رفسلا يف ةالصلا رصق يف 45 ص رخآ عضوم يف حّرصو
 هيلع انيبن ربق ىلإ رصقت :اهنم ثلاثلا :لاوقأ ةعبرأ دمحأ باحصأ نع نيحلاصلا

 ."''مالسلاو ةالصلا

 نم كاكفنا ال هنأ هللا همحر هنم حيرصتلا يف ةياغ اذهو :ةيطع خيشلا لاق مث

 .ءاملعلا ةماع دنع دجسملا يف ةالصلاو ةرايزلا نيب عقاولا ثيح

 ىلإ رفسلا الإ دصقي ال دقف اذه فرعي مل نم امأو :لهاجلا قح يف لاق مث

 هنع يهنم وهو هلعف امو «كلذ ىلع بائثيف هدجسم يف يلصي نأ دب ال هنإ مث «ربقلا
 .''ارزو هيلع نوكي الو رجأ لصحيف بقاعي ال هنع يهنم هنأ ملعي ملو

 باوثلاو رجألا نم مورحمب سيل لاح لك ىلع ربقلا دصاق نأ كل رهظي هبو
 .ميظع ناتهب اذه كناحبس ؟كرشم وأ لاض وأ عدتبم هنإ :هقح يف لاقي لهف

 يف كلذب ملع ىتح هربق هيف يذلا عضوملاو هيف تومي يذلا عضوملا هملعأف

 اًفرش ىلاعت هللا هداز ءاهقوف ةلزنم ال ةلزنم هذهف .هتمأ نم هملعأ نم هملعأ ىتحو هتايح
 .ه.أ .اًريخو 2٠6

 )١( ةلمكتلاو نايبلا ءاوضأ )8/ 69٠(,

 ةلمكتلاو نايبلا ءاوضأ رظنا (؟) )8/ 599(.
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 وبأو رمع نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع :مهنم ةباحصلا نم ريبك ددع هاور دقف
 ديز نب هللا دبعو صاقو يبأ نب دعسو هللا دبع نب رباجو يردخلا ديعس وبأو ةريره
 ةثراح نب ديزو تباث نب ديزو يثيللا دقاو وبأو معطم نب ريبجو ركب وبأو ينزاملا
 . '"”هلعأ هللاو ا ثراحلا نب ذاعمو ةشئاعو سنأو

 نب دمحأو سنأ نب كلام مهنمو مهبتك يف ثيدحلا ةمئأ اهجرخأ مهئيداحأو ٠
 بيطخلاو ركاسع نباو رازبلاو يسدقملا ءايضلاو ىلعي وبأو يواحطلاو يذمرتلاو لبنح
 ْ . يدادغبلا

 اديع يربق اولعجت ال
 اهنولمحيف نولطبملا اهلوؤُيو نولاغلا اهفّرحي يتلا صوصنلا نم ثيدحلا اذه

 ةرايزلل لحرلا دش ميرحت ىلع هب نولدتسيو اهدروم ريغ يف اهنودرويو مهاوه ىلع
 .:نولوقي مهعمسن انك دقف مهنيب فالتخاو فالخ ىلع كلذ ةيعدب وأ ةيوبنلا

 .كرش كلذ نإ -

 .مارح هنإ :نولوقي اوراص مث -

 .ةعدب هنإ :نولوقي اوراص مث -

 .ةّئسلا فالخ :دعب اميف ريصي هلعل مث -

 .اًححابم :ريصي هلعل مث -

 ةلأسم ىف رّوصتلا ىف رّوطتلا :لُق وأ .داهتجالا ىف ريغتلا اذه لثم لصح امك
 :لوقي نم عمسن انك ذإ ولكي يبنلاب لّسوتلا

 .كرش هنإ -

 .مارح ىلإ مكحلا ريغت مث -
 .ةعدب هنأ ىلإ مكحلا ريغت مث -

 .عورشم ريغو َةَنَّسلا فالخ هنأ ىلإ مكحلا ريغت مث -

 يداهلا ىلاعت هللا دمحن اننإف كلذ عمو «ميظعلا ّيلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 كلذك رظناو .مهريغو :لاق مث اًيباحص رشع ةينامث ركذ ثيح (؟7/2) ريبحلا صيخلتلا رظنا 00

 .(559/؟) ةنيدملا لئاضف يف اذك )١175( لضفلا يوذ فاحتإو )١14( رئانتملا مظن
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 ىلإ انيصاونب ذخأيو ءرئارسلا رّونيو رئاصبلا حتفي نأ هلأسنو «ميقتسملا طارصلا ىلإ
 .رويغلا ملسملا هانمتي ام وهف ءريخلا

 هنإف  دشت ال ثيدحك - ةتبلا ةرايزلا ةيضقب هل ةلص ال ثيدحلا نأ :لصاحلاو

 نايب دعب تاقثلا ةمئألا مهف نم كلذ نيبأسو ءرخآ باب يف ةرايزلا ةيضقو «باب يف

 .هتجرد

 :قيفوتلا هللابو لوقأف

 مكتويب اولعجت ال» :هظفلو ِةلَك يبنلا نع هي ةريره وبأ هاور ثيدحلا اذه

 وبأ هاور «متنك امثيح ينغلبت مكتالص نإف ّيلع اولصو اًديع يربق اولعجت الو اًروبق
 .دواد

 كلذكو ءاًميعض ناك :دمحأ لاقف «غئاصلا عفان نب هللا دبع ةياور يف فلتخاو

 رصتخما يف اذك ءهب سأب ال :ةعرز وبأ لاقو نيعم نب ىيحي هقّنوو «يزارلا متاح وبأ

 . ”7ىرذنملل (دواد ىبأ

 هركذ يرفعجلا ميهاربإ نب صفح وبأ هيفو ىلعي وبأ هاور "”«دئاوزلا عمجم» يفو
 .تاقث هلاجر ةيقبو ءاححرج هيف ركذي ملو متاح يبأ نبأ

 ةرثك ىلع ٌثحلا هب دارملا نوكي نأ لمتحُي :يرذنملا نيدلا يكز ظفاحلا لاق

 يتأي ال يذلا ديعلاك «تاقوألا ضعب يف الإ رازُي ال ىتح لمهُي ال نأو هلي هربق ةرايز

 .نيترم لإ ماعلا يف

 امك هيف الإ نوكت ال صاخ موي ةرايزلل لعجي نأ نع يهنلا هنم مهف نم مهنمو

 رّسيت املك مالسلاو ةالصلا هيلع رازُي نأ وه يغبني يذلا امنإ :اولاقو «كلذك ديعلا نأ

 .يكبسلا يقتلا ليوأتلا اذه ركذ «مويب صيصخت ريغ نم كلذ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز دنع بدألا ءوس نع يهنلا :هانعم نأ مهف نم مهنمو
 ءاجرو «هدنع ءاعدلاو هيلع مالسلل رازُي امنإو «دايعألا يف لعفي امك بعللاو وهللاب

 ةفيرشلا ةرضحلا هذهب قئاللا بدألا ىلع ةظفاحملا عم «همالس درو هئاعدو هرظن ةكرب
 .ةيوبنلا

 وهللا يف قارغإلا باتكلا لهأ ةداع نم نإف هللا ءاش نإ برقألا وه اذه لعلو
 نأ نع ةمألا مالسلاو ةالصلا هيلع ىهنف «مهيحلاصو مهئايبنأ ةرايز دنع بعللاو ةنيزلاو

 )١( يرذنملل دواد يبأ رصتخم 547/7.
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 اوتأي نأ مهيلع لب «مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز دنع بعللاو وهللا اذه يف مهب اوهّبشتي
 يف هيدي نيب نونوكي امك هتافو دعب هوراز اذإ اونوكي نأو «نيبئات نيرفغتسم هترايزل
 . هتايح

 ىلعو ءريخ ريخلا نم راثكالا نأو ءٌريخ مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز نأ ملعاو

 «هفنصم» ىف قازرلا دبع هاور يذلا رثألا لمحي بدألا ءوس نع رجزلا ىلعو

 هذج لوق مهل قاسو مهاهنف يوبنلا ربقلا دنع اًموق ىأر نسحلا نب ب نسحلا نأ هدئس

 . ثيدحلا («اًديع يربق اولعجت الد : مالسلاو ةالصلا هيلع

 امب اهدنع حماستلا نعو «ةرايزلا دنع بدألا ءوس نع ىهنلا هانعم نأ دّيؤي وهو

 .ةرايزلا نع اًيهن سيلو دايعألا دنع وهللا نم نوكي

 هعنم فلسلا نم دحأ يف لّيختي فيكو : هيي يكبسلا يقتلا مالسإلا خيش لاق

 هدأ .ىتوملا رئاس ةرايز ىلع نوعمجم مهو ٌةْلَي ىفطصملا ةرايز نم

 دبعي انثو يربق لعجت ال مهللا
 نوفّرحملا اهب لالدتسالا ىف بعالتي ىتلا صوصنلا نم اًضيأ ثيدحلا اذهو

 يرحل نع ب يادي مهاوه ىلع اهليوأتو صوصنلا فيرحت مهبجعُي نيذلا نولاغلا

 و «ميلستلا ٌمتأو ةالصلا لضفأ هيلع ةيربلا ريخ ةرايزل لحرلا دش ةيهارك وأ ةيعدب وأ

 .هأور نم ركذ دعب هانعم نيبأسو « لطاع قحلا ةيلح نعو لطاب ٌمهف

 روبق اوذختا اًموق هللا نعل اًنثو يربق لعجت ال مهللا» :ظفلب دمحأ هاور دقف

 هيفو ىلعي وبأ هاور كلذكو ,"”ةاسرم «أطوملا» ىف كلام هآورو . 7(دجاسم مهئايبنأ

 ”تاقث هلاجر ةيقبو مالك هيفو «ليئارسإ ىبأ نب قاحسإ

 لاق نم دنعو تاقثلا ليسارمب جتحي نم دنع حيحص ثيدحلاف :ىناقرزلا لاق

 نع دهاش هلو هتدايز لبقت نمم وهو «أطوملا» ظفلب هل دمحم نب رمع دانسإل دنسملاب
 000 6 ها م -

 .515/؟ دمحأ دئسم )١(

 ١77/١. كلام أطوم (0)

 .”/" دئاوزلا عمجم 2

 01/١". يناقرزلل أطوملا حرش (:)
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 يف يه يتلا هترجح لخاد يف وه يذلا اذه هعضوم يف ِةكَي هربق نوك نأ ملعاو

 فلسلا نم مالسإلا ةمئأو مالعألا ءاملعلا اهيلع قفتا يتلا رومألا نم هدجسم لخاد

 .نيعمجأ مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا دهع ذنم حلاصلا

 عوقو نم ظوفحم ِهلي هربق نأ ىلع لدي ام حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو

 «باجتسم ّةِلَِي هؤاعدو «دبعي اًنثو هربق نوكي ال نأ اعدو بلط هنأل «ةينثولاو كرشلا

 روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ دتشا «دبعي اًنثو يربق لعجت ال مهللا» :ِةي لاق

 .«دجاسم مهئايبنأ

 نأ نع يهنلا :هقرط عيمج نم هتاياور هيطعت ام ىلع فيرشلا ثيدحلا ىنعمو

 ةعيرذ ناك كلذ نإف ءربقلل وأ ربقلا بحاصل اًميظعت هيلإ وأ هيلع ةالصلاب ربقلا دصقي

 .اهلهأو روبقلا ةدابعو كرشلا ىلإ ممألا نم قبس نمل

 تعقو اميف اوعقي الثل هتمأ ىلع اهدسف ةعيرذلا هذه ىهنلا اذهب عراشلا ربتعا دقو

 مظعي نم نيملسملا يف سيلف «هءاعد باجتساو هءاجر هللا قّشح دقو ' مهلبق ممألا هيف

 .هيلإ وأ هيلع ةالصلاب ِهِكك هربق

 ىور دقف .عضوملا اذه يف هنفد ىلإ ةراشإلا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث دقو

 ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام :اعوفرم يناربطلاو ,حيحص دنسب رازبلا
 ؛هربق راوجب نوكي فيرشلا هدجسم نأ ملع دقف (تيبلا) لدب (ربقلا) ظفلب ««ةنجلا

 ربقلا لجأل هدجسم رجهب مهرمأي ملو «هنايتإ ىف ةمألا بغرو لضفلا اذهب هل مكحو

 دجسملا لإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ هيف ةالصلا نأب حّرص لب ء؛همدهب الو

 . «ةنجلا ضاير نم ةضور» هنأب ربنملا ىلإ فيرشلا ربقلا ىلي ام ٌصخو «مارحلا

 :يوبنلا دجسملاو فيرشلا ردقلا

 انه هربق نأ ىلإو نآلا هارن يذلا عضوملا اذه يف هنفد ىلإ ةراشإلا ْهلَك هنع تبث
 ثيداحأ ىف ربقلا ظفلب ةدراولا صوصنلاب كلذو ةفيرشلا هتضور بناجب نوكيس هنأو
 نيب ام هلوق نم رخآلا ظفللا ضراعي ال اذهو (يربنمو يربق نيب ام) :هلوق نم ةضورلا
 ءاج هنأ كلذ ةصالخو (ديحوتلا راد) انباتك ىف تاياورلا هذه انلصف دقو «يربنمو ىتيب

 ةضور يربنمو يربق نيب ام» :لاق هنأ ِلك هللا لوسر ىلإ هدنسب أطوملا يف كلام نع
 ةالصلا باتك يف أطوملا ىف كلام هاور اذكه .«يضوح ىلع يربنمو ةنجلا ضاير نم

 .كَك هللا لوسر دجسم باب

 ظفلب ناتحيحص ناتياورلاو «يتيب نيب ام ظفلب ءاج خسنلا ضعب يفو :تلق
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 ناخيشلا هدمتعاو "'”ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا كلذ ىلإ ِهّبن دقو «(ىتيب) ظفلبو (يربق)

 ظفلب ىرخأ تاياور تءاجو ؟'"(ربقلا) ظفلب ثيدحلل امجرت ثيح نيحيحضلا ىف

 . ””يدادغبلا بيطخلاو دمحأ لثم امهريغو ثيللاو كلام نع يواحطلا دنع (ربقلا)

 فقوي نأ بجي ىنعم ثيدحلا اذه يف :ىلاعت هللا همحر يواحطلا مامإلا لاق

 رثكأ يف ام ىلع ؛«ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام : هِي هلوق وهو «هيلع

 (ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام) :اهنم هاوس يف ام ىلعو راثالا هذه

 ةوبنلا تامالع نم ةمالع كلذ نوكيو هربق وه هتيب نوكي نأ هب بجي اهحيحصت ناكف

 .رادقملا ةليلج

 ءاهب تومي يتلا ضرألا هاوس - سفن لك ىلع ىفخأ دق لجو ّرع هللا نألو
 .["4 :نامقل] 4 ُثومَت ٍضَرَأ يأ ْسسْفَن ىرَدَت اًمو# :لجو ّزع هلوقل

 ناطيشلا لمع حتفت ول ّنإف
 لاق :لاق هش ةريره يبأ نع هريغو ملسم هاور حيحص ثيدح نم صن اذه

 لك يفو «فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا» :ِلَك هللا لوسر
 ول :لقت الف ءيش كباصأ نإو .زجعت الو هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا ؛«ريخ

 فشسأتي يتلا هلاوحأ نم ءيش يأ يف (ول) :لاق نم لك ىلع رفكلاب مكحيف صوصنلا

 لالضلاو رفكلاو كرشلاو «ناطيشلا لمع حتفت اهنأب ِةِلَك هلوق نم اًقالطنا ءاهتاوف ىلع

 اذكه) «ناطيشلا ءاول تحت لخد اهلاق نم نإف كلذل «ناطيشلا لمع نم هلك

 .(نولوقي

 مهفلا لهأ ىلإ انعجر اذإ انإف كلذلو «هباب ىلع سيل قالطالا اذهو :تلق

 .ىفاكلا ىفاشلا باوجلا دجن هقفلاو ثيدحلا ةمئأ نم ةريصبلاو

 )١( ربلا دبع نبال ديهمتلا 1١//781.

 .001 مقر ح ملسم حيحصو (حتف ٠١ /) يراخبلا حيحص (؟)

 17١(. /4) راثآلا لكشمو (407/4) دادغب خيراتو )١14/5( دمحأ دنسم (6)

 .هل ناعذإلاو ردقلاب ناميإلا باب ردقلا باتك : ملسم حيحص )0
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 اًدقتعم هلاق نمل وه امنإ يهنلا اذه :ضايع يضاقلا نع ًالقان يوونلا مامإلا لاق
 ىلاعت هللا ةئيشم ىلإ كلذ در نم امأف ءاًعطق هبصت مل كلذ لعف ول هنأو ءاّمتح كلذ

 ىف هلل قيدصلا ركب ىبأ لوقب لدتساو ءاذه نم سيلف هللا ءاش ام الإ هبيصي نل هنأب
 ربخأ امنإ هنأل هيف ةجح ال اذهو :يضاقلا لاق ءانآرل هسأر عفر مهدحأ نأ ول :راغلا

 هركذ ام عيمج اذكو :لاق ءهعوقو دعب ردق درل ىوعد هيف سيلو «لبقتسم نع

 رفكلاب كموق دهع ناثدح الول» :ثيدحك ءوللا نم زوجي ام باب يف يراخبلا
 الولو» .؛هذه تمجرل َةنّيب ريغب اًمجار تنك ولو» .««ميهاربإ دعاوق ىلع تيبلا تممنتأل

 ىلع هيف ضارتعا ال لبقتسم هلكف «كلذ هبشو «كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ

 يف وه امعو عناملا الول لعفي ناك اميف هداقتعا نع ربخأ امنإ هنأل هيف ةهارك الف ءرّدق

 .هتردق يف سيلف بهذ ام امأف «هتردق

 .همومعو هرهاظ ىلع ىهنلا نأ ثيدحلا ىنعم يف يدنع يذلاف :يضاقلا لاق

 يف يقلُي يأ "ناطيشلا لمع حتفت ول نِإف» :ِِلك هلوق هيلع لديو «هيزنت يهن هنكل
 نم ءاج دقو :تلق .«يضاقلا مالك اذه «ناطيشلا هب سوسويو ردقلا ةضراعم بلقلا

 تقس ام تربدتسا ام يرمأ نم تلبقتسا ول» :ِةلكَك هلوق يضاملا يف ول لامعتسا

 نوكيف هيف ةدئاف ال اميف كلذ قالطإ نع وه امنإ يهنلا نأ رهاظلاف «كلذ ريغو «يدهلا

 وه ام وأ ىلاعت هللا ةعاط نم تاف ام ىلع اًفّسأت هلاق نم امأف «ميرحت اال هيزنت يهن

 دوجوملا لامعتسالا رثكأ لمحي هيلعو ءهب سأب الف اذه وحنو «كلذ نم هيلع رّذعتم

 . "”ملعأ هللاو «؛ثيداحألا يف

 هيف كش ال اذهو ؛ًالهج كلذ ىّمس نيح ميقلا نبا خيشلا داجأو نسحأ دقو
 ناسنإلا ناسل ىلع يرجي دق هنكلو ءادمعتم كلذ لوقي ال فراعلا لقاعلا ملاعلا نإف

 : "”هيقلا نبا خيشلا لاق .يقيقحلا هانعمل دصق ريغ نم ٌةداع

 اذك تلعف ىنأ ول :رمألا تاوف دعب لئاقلا لوق نع ّةلَي هيهن كلذ نمو

 هذه نم هل عفنأ وه ام ىلإ هدشرأو ؛ناطيشلا لمع حتفت ول نإ :لاقو «..اذكو
 اذك تلعف تنك ول :هلوق نأل كلذو «لعف ءاش امو هللا رّذق :لوقي نأ وهو «ةملكلا

 ؛ةتبلا ةدئاف هيلع يدجي ال مالك ءهيف تعقو اميف عقأ مل وأ «ينتاف ام ينتفي مل اذكو

 اول» نمض يفو «؛ول» ب هترثع لبقتسم ريغو «هرمأ نم ربدتسا امل لبقتسم ريغ هنإف
 نإف «. .هءاشو هردقو هللا هاضق ام ريغ ناكل هسفن يف هردق امك ناك ول رمألا نأ ءاعّْا

 )١( :ملسم ىلع يوونلا حرش )١15/515(.

 :داعملا داز (؟) )657/5”"(.
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 تلعف ينأ ول :لاق اذإف ءهتئيشمو هردقو هللا ءاضقب عقو امنإ هفالخ ىنمتي امم عقو ام

 نمضت دقف «لاحم ّيضقملا رّدقملا فالخ ذإ ؛لاحم وهف عقو ام فالخ ناكل اذك

 هتضراعم نم ملسي مل ءردقلاب بيذكتلا نم ملس نإو ءالاحمو الهجو اًبذك همالك

 .ّيلع هللا ردق ام تعفدل اذك تلعف ينأ ول : هلوقب

 اهانمت يتلا بابسألا كلت ذإ «هل دحج الو ردقلل در اذه ىف سيل :ليق نإف

 نإف ءردقلا كلذ يع هب عفدنال ردقلا اذهل تفقو ول :لوقي وهف ءردقلا نم اًضيأ

 ردقو «ةبوتلاب بونذلا ردقو ءءاودلاب ضرملا ردق عقدي امك «ضعبب هضعب عفدي ردقلا

 .ردقلا نم امهالكف ءداهجلاب ٌودعلا

 الف عقو اذإ امأو «هوركملا ردقلا عوقو لبق عفني اذه نكلو ءقح اذه :ليق

 نم هب ىلوأ وهف ءرخآ ردقب هفيفخت وأ هعفد ىلإ ليبس هل ناك نإو «هعفد ىلإ ليبس
 وأ هب عفدي يذلا هلعف لبقتسي نأ ةلاحلا هذه يف هتفيظو لب ..هتلعف تنك ول :هلوق

 مولي هللاو ءضحم زجع هنإف ءهعوقو يف عمطم ال ام ىنمتي الو «عقو ام رثأ ففخي

 اهب هللا طبر يتلا بابسألا ةرشابم وه :سيكلاو «هب رمأيو سيكلا بحيو ءزجعلا ىلع
 حتفي هنإف زجعلا امأو ءريخلا لمع حتفت هذهف «هداعمو هشاعم يف دبعلل ةعفانلا اهتاببسم

 اذك ناك ول :هلوقب ةلطابلا ىنامألا ىلإ ريصي هعفني امع زجع اذإ هنإف «ناطيشلا ل

 اذهلو «لسكلاو زجعلا هباب نإف «ناطيشلا لمع هيلع حتفي . .اذك ٌتلعف ولو .

 حاتفم امهو «لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهّللا» :هلوقب امهنم لَك ّيبنلا ةاعتسا

 ,'7لاجرلا ةبّلَغو نيّدلا عْلَضو لخُبلاو نْبَجلاو نَّرَحلاو مهلا امهنع ردصيو ءرش لك

 ول نإف» :ِةْلك يبنلا لاق كلذلف ««ول» اهناونعو «لسكلاو زجعلا نع اهلك اهردصمف
 لاومأ سأر ينمتلا نإف «مهسلفأو سانلا زجعأ نم يئمتملاف «ناطيشلا لمع حتفت

 .رش لك حاتفم زجعلاو «سيلافملا

 نعو «تاعاطلا لامعأ بابسأ نع زجعي دبعلا نإف ءزجعلا اهلك يصاعملا لصأو

 اذه عمجف «يصاعملا يف عقيف اهنيبو هنيب لوحتو يصاعملا نع هدعبت يتلا بابسألا

 كب ذوعأو لسكلاو زجعلا نم كب ذوعأ ينإ مهّللا» :ِهكَك هلوق وهو فيرشلا ثيدحلا
 .هرداصمو هدراومو «هتاياغو هثدابمو ءهعورفو رشلا لوصأ «نزحلاو مهلا نم

 نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :هظفلو فيرشلا ثيدحلا اذه ىف َِك ىبنلا هلك كلذ نم ذاعتسا دقو )١(

 يف يراخبلا هاور «لاجرلا ةبلغو نيدلا علضو نبجلاو لخبلاو لسكلاو زجعلاو نزحلاو مهلا

 )١58/1١١(. تارعدلا
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 ناوضرلا ةرجش ىلع باطخلا نب رمع ةريغ
 لاقي يتلا ةرجشلا نوتأي سانلا ناك :لاق عفان نع «تاقبطلا» يف دعس نبا ىور

 مهدعوأف «باطخلا نب رمع كلذ غلبف :لاق اهدنع نوُلصيف ؛ناوضرلا ةرجش :اهل
 .2©"تعطُقف اهعطقب رمأو ءاهيف

 .ةتباثلا ةحيحصلا ةيوبنلا راثآلاب كّربتلل نيركنملا نم ريثك هب حرفي صنلا اذه

 «ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ هجوتلاب يعرشلا كّربتلا وه مولعم وه امك اندوصقمو
 يف دراولا عورشملا لّسوتلا وهو ناكملا بحاصب لّسوتلاو «هب ةناعتسالاو «ءاعدلاو
 رمع عطقب لالدتسالا امأ « يبارعألل كلذ هميلعتب هلك هللا لوسر نع تباثلا ءةئسلا

 ٌةرجش هيل رمع اهعطق يتلا ةرجشلا نأل كلذو ءهلصأ نم لطاب وهف ةرجشلل هيل

 لطاب لمع اذهو ءهّجوتلاب اهودصقو اهدنع اوَلصف «ناوضرلا ةرجش اهنأ سانلا معز
 ةرجشلا اوبسن مهف «هيلإ هتفاضإ تبثت الو «هبحاص ىلإ هتبسن حصت ال ءيش دنع هنأل
 كوكشملا ةفاضإلا هذه ىلع ليلجلا يباحصلا ةريغ تدتشا انه نمو ولي يبنلا ىلإ
 .اهيف

 ةمألا هللا ىسنأ هللا هدارأ رْمألو «ةفورعم ريغ ةرجشلا نأ وه كلذ ىلع ليلدلاو

 يف رمع نبا لوق قادصم اذهو «ةظحل يف ردقلا ةليل نيبعت لك هْيبن ىسنأ امك ءاهلحم
 ملف ةرجشلا نع انثحبف :لاق «ناوضرلا ةعيب ماعل يلاتلا ماعلا يف ءاج هنأ :«يراخبلا»
 .نالجر اهيلع عقي

 تيأر دقل :لاق هيبأ نع بيسملا نب ديعس ىلإ هدنسب اًضيأ يراخبلا ىورو
 .دعب اهتيسنأ مث :'”دومحم لاق ءاهفرعأ ملف دعب اهتيسنأ مث ةرجشلا

 :تلق «نولصي موقب تررمف اًجاح تقلطنا :لاق نمحرلا دبع نب قراط نعو
 تيتأف «ناوضرلا ةعيب ِهكَك هللا لوسر عياب ثيح ةرجشلا هذه :اولاق ؟دجسملا اذه ام
 لَك هللا لوسر عياب نميف ناك هنأ يبأ ينثدح :ديعس لاقف «هتربخأف بيسملا نب ديعس
 نإ :ديعس لاقف ءاهيلع ردقن ملف اهانيسن لبقملا ماعلا نم انجرخ املف ؛ةرجشلا تحت
 . ””هلعأ متنأف ؟متنأ اهومتملعو اهوملعي مل ِةِكَك دمحم باحصأ

 مضب ءاهانيسنأ :ينهيمشكلا ةياور يف ءاهانيسن :هلوق :رجح نبا ظفاحلا لاق
 .اهيلع ردقن ملف :ليلدب اهعضوم انيسنأ يأ نونلا نوكسو ةزمهلا

 )١( ص ينايلعلا عيفن نب يلعل :عونمملا كربتلاو عورشملا كربتلا :رظنا 16.
 ) )5.يراخبلا خيش ناليغ نب دومحم وه اذه دومحم

 )( .ةيبيدحلا ةوزغ باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا امهاور

 « ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا
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 اهوملعي مل ِلك دمحم باحصأ نإ :بيسملا نبا يأ ءديعس لاقف :هلوقو

 وه «ءملعأ متنأف :هلوقو ءاّركنم مالكلا اذه ديعس لاق ؛ملعأ متنأف ؟متنأ اهومتملعو

 . ""ةريثك سانلا ليواقأ نإ :عيبرلا نب سيق ةياور يفو «مكهتلا ليبس ىلع

 تحت عياب نمم ناك هنأ هيبأ نع بّيسملا نب ديعس نع اًضيأ يراخبلا ىورو
 تركذ ::لاق قراط نع اًضيأ يورو .انيلع تيمعف لبقملا ماعلا اهيلإ انعجرف ؛ةرجشلا

 . "”اهدهش ناكو يبأ ينربخأ :لاقف ءكحضف ةرجشلا بيسملا نب ديعس دنع

 .اهفرعأ ملف دعب اهتيسنأ مث «ةرجشلا تيأر دقل :ديعس دلاو بّيسملا لوقو

 ام :تلقف «نولصي موقب تررمف اًجاح تعلط :نمحرلا دبع نب قراط لوقو
 تيتأف «ناوضرلا ةعيب ِةكَي هللا لوسر عياب ثيح ةرجشلا هذه :اولاق ؟دجسملا اذه

 ءةرجشلا تحت عياب نميف ناك هنأ :يبأ ينثدح :لاقف ءهتربخأف بيسملا نب ديعس

 ةياور يفو ءملعأ متنأف ءمتنأ اهومتملعو ءاهانيسن لبقملا ماعلا نم انجرخ املف :لاق

 اذه ناك اذإف «نييعتلاب ةرجش ىلع نيلجر يأر قفتي مل يأ .انيلع تيمعف :لاق هنأ

 نيذلا ناوضرلا ةرجش باحصأ دوجو رفوت عمو «دحاو دهع يف ةدحاو ةنس لالخ يف

 تاونس دعب رمع نمز يف ترهظ ةرجش لاحب كلاب امف ءاهتحت اوعيابو اهدنع اورضح

 اهعطقي مل هلت رمعف «فقوملا رضح نم رثكأ تامو ءدهعلا فلتخا دقو «ةديدع
 ملو ءالصأ هبلق يف ىنعملا كلذ عقي ملو «كلذ ىري ال هنأل وأ ءراثآلاب كّربتلا عنمل

 ءاهوحنو راثآلاب كرتلا بلطو «كّربتلا هنع تبث هيك هنأ ليلدب ءاّدبأ هلاب ىلع رطخي

 دق ِهِْككَي هللا لوسر ناكو هك هللا لوسر دنع تناك ىتلا "”ةزنعلا ركب ىبأ نم هبلطك

 باتك نم (اًردب ةكئالملا دوهش باب) يراخبلا يف امك «ريبزلا نم اهراعتسا
 ّ . © يزاغملا

 :رخآ لامتحا

 عطق نأ وهو « هيَظ رمع نامزو لاح بساني اًضيأ يوق رخآ لامتحا كانهو

 نم اًبيرق وأ اًنكمتم لازي ال ناك يذلا كرشلا عنمل ناك امنإ هوحنو ةعيبلا ةرجشل رمع
 نم وه يذلا كّربتلاو كارشإلا نيب لئاه قرفو ءكّربتلا عنمل اًدبأ نكي ملو «سوفنلا

 )1١( :يرابلا حتف )058/7(.

 .ةيبيدحلا ةوزغ باب «يزاغملا باتك يف يراخبلا امهاور (؟)
 .ةياهنلا يف اذك اهنم بيرق ةزاكعلاو حمرلا نانس اهيفو اًئيش ربكأ وأ حمرلا فصن لثم :ةزنعلا (9)

 .(514/57) ينالطسقلاب يراخبلا حيحص (:4)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 نم ةلعفلا هذهو «حلاصلا لمعلا راثآ رارمتسا ةلدأ نم وهو «هتردقو هللاب ناميإلا ديكأت
 نمو «ةمساح ةيوبن ةعيرشب وه سيلف «ةعيرذلا دس مكح يف داهتجا درجم تناك رمع

 رمع لعف نوفلاخي نيذلا مه ءانه رمع لعفب نودهشتسي نيذلا ءالؤه نأ بجعلا

 ةوهش وه امنإو ءاّئيد انه رمألا سيلف «ةينامث اهنولصيو نيرشع حيوارتلا ةالصب
 . ''"ةفلاخملا 200

 هعابتأو باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىلع ءارتفالا

 تايرتفملا كلت ىلع دّرلاو

 ةمكحملا يضاق يلع نب لآ يماطوب لآ رجح نب دمحأ خيشلا كلذ يف بتك

 ريهشلا حلصملا ددجملا خيشلا ي يرصاعم نم ريثك ىرتفا دقل :لاقف رطق ةلودب ةيعرشلا

 سانلا نم ريثك اهلقانتو هعابتأ ىلعو هيلع يميمتلا ناميلس نب باهولا دبع نب دمحم
 ال مهنأ هعابتأ ىلإو هللا همحر هيلإ اوبسنو ءماوعلا نمو ملعلا ىلإ هسفن بسن نمم
 ءاملعلل نوري الو ءلوسرلا نم ريخ ياصع :مهدحأ لوقي لب ةمرح لسرلل نولعجي
 رئاس روبقو هربق ةرايز نومرحيو ِةكو لوسرلا ةعافش نوركنيو اًماقم نيحلاصلاو
 اهنوقرحي لب ةمئألا بتكب نونتعي الو هِي لوسرلا ىلع ةالصلا نوري الو نينمؤملا
 ناك نم ىوس ةديدع نورق نم نيملسملا نورفكيو اًرئاج مهديلقت نوري الو اهنوفلتيو

 «معازملا نم كلذ ريغ ىلإ ...يوبنلا دلوملا ةءارق نومرحيو مهدقتعم ىلع

 اًدبأ ةحبصلا نم اهل بيصن ال بذك اهلك مهيلإ ةبوسنملا ءايشألا هذه نأ رجلا
 . مهبتك أرقيلف معازملا هذه بذك فرعي نأ دارأ نمف عزوتو عابت ةعوبطم مهبتك هذه

 دجن لهأ رثكأ ىأر هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا نأ رمألا يف ام لكو
 راطقألا رئاس نع رتاوتملا لقنلاب عمس امك قارعلاو ةرصبلا لهأو (”ذاجحلا لهأو
 ناريغلاو فوهكلا نم اًريثكو لب نيحلاصلاو ءايلوألاو ءايبنألا روبق نوهَّلؤي مهنأ ىرخألا
 روبقلا كلتل نورذنيو مهروبق لوح نوفوطيو عفنلاو رضلا اهيف نودقتعي راجشألاو
 يف مهب نوثيغتسيو نيحلاصلاو ءايبنألاب نوفلحيو نيبارقلا اهل نومدقيو راجشألا كلتو
 لهأ نواهت ىأرو «تاجاحلا ءاضقو تايلبلا فشكو تابركلا عفدل تاململاو دئادشلا
 مهعدب ىلع ةدايز ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ةاكزلا عفدو ةالصلاب دجن

 لق نم الإ تاركنملاو تاهّرُّتلا كلت ىلع مهتوكسو راطقألا ءاملع ىأر امك مهلالضو

 . ثحبلا رخآ ةملكلا هذه ىلع قيلعتلا رظنا 0

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ميقتسملا قيرطلا ىلإ سانلا وعدي نأ هللا نم قيفوتب هتدارإو هتميزع تيقوف ردنو
 قزارلا قلاخلا وه هللا نأب مكداقتعا نأ مهل نّيبو ةدابعلاب هدارفإو هللا ديحوت ىلإ مهاعدف

 هنودرفت الو هلل نوصلخت ال متمد ام هللا باذع نم مكيجني ال رّبدملا تيمملا يحملا

 .اًرجش وأ اًحلاص وأ اًيبن هعم نوكرشت لب مكتادابع يف ةدارإلاو دصقلاب

 ءامسألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوتو ةيهولألا ديحوت :ديحوتلا ماسقأ مهل نيبو
 مالسإلا يف ناسنإلا لوخدل يفكي ال ةيبوبرلا ديحوت داقتعا نأ مهل حضوو تافصلاو

 :ىلاعت هللا لاق مالسإلا يف مهلخدي ملو داقتعالا اذه نودقتعي نيقباسلا نيكرشملا نأل

 *9©0 ٌمِيِْعْلا ُريِرَمْلا َنْهَمَلَ َنلوْفِل َضْرأْلاَو ٍتومَسلا َقلَح ْنَم مُهَلأَس نيلّو»
 .[4 :توبكدعلا]

 نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا ةدابعلاو «ةيدوبعلا ديحوت نم دب ال لب
 ةبغرلاو ةيشخلاو رذنلاو فاوطلاو جحلاو ةاكزلاو مايصلاو ةالصلاف «ءلامعألاو لاوقألا

 وأ هريغب ثاغتسا وأ هللا ريغل رذن نمف ةدابعلا دارفأ نم اهلك ةثاغتسالاو حبذلاو لكوتلاو

 كلذب هنإف هللا ىلإ مهبّرقت اهنأ وأ اًعفنو اًريخ لاني اهتطساوب دقتعا وأ روبقلاب فاط
 .اًكرشم نوكي داقتعالا

 ىلاعت هلوقك ةيوبنلا ٍثيداحألاو ةينآرقلا تايآلاب ةتوعدا ىلا خيشلا لدتساو

 :ةرقبلا] 409 َنوُقَتَت ُكَّلَمَل ملك نم َنِدَلاَو ُْحَفَلَح ىلا ُمْكَيَر اوُدبْعَأ ُساَّنلأ ايأي»
 عوير َدنِع مباح 9 وب 0 هل نهرب 9 79 اًهَنلِإ 7 مم ٌعْدَي نموإ9 :هلوقو ةبآلا 3
 0 ال ام ها نود نِم عت الَو# 11١1 :نونمؤملا] 0 َنورْفتكْلا ُعيْفي ال .: مَِإ

 ترإإ# :ىلاعت 0 0 : ربا 40 نيل ني 4 َكَلِي كَم دو 1
 هع هر 93
 تاس ممسك نِإَو أ أوعمت أوعمتما ولو اياد وقل نأ 50 نود نم تروعلت ترزأأ

 هَ . 07 :جحلا] 4 بوما تل ٌت ودق ال كي

5 

2 

 ءمهريغ وأ يلو وأ كلم وأ يبن نم هريغ دوبعم لك لمشت هللا نود نم ةملكف

 نأ ٌمُكَرْمْأَي الّوإ# :ىلاعت هلوقب ءايلوألاو نيحلاصلا ةدابع نبع هيهن يف خيشلا ٌلدتساو
 6١[ :نارمع لآل 5 َنومِلسُم ممن منَ ( ذإ َدَنَب ِرْثُكْلَأ مكرم يك نبل ةكِهلْل أوُدِجَتَت

 هولعجو هودبع نيذلا نييحيسملا تكييل ةمايقلا موي مالسلا هيلع حيسملا هللا لأسيسو

 ٍفوُدْخَتأ ساّنلِل َتْلَق َّت َتنأَ مير نبأ سعي ُهَّسأ َلاَك ْدِإَول :ىلاعت لاق هللا نود نم اًّهلإ

 َكَتلَحِبَس َلاَق# :بيجيو حبسملا أربتي انهو [117 :ةدئاملا] «دلأ نوح ني يهل لَ
 ْرَمَأ ةآ, ىيْنَن ىف اَم ُمَكْنس ٌمَتَمِلَع َدَتَع ُمُنلُف تك نإ يحب ىل سيب ام َلْوْنَأ ْنَأ جل نكي ام

 حيسملا داّبُع ىلع ركني هللا ناك اذإف 17 :ةدئاملا] «بوجْلا مَع َتنَأ َكَّنِإ َكِْنَن ىف اَم وزعم و

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 .هريغ دبعي نمب فيكف نيلسرملا نييبنلا نم وهو
 دنع تماقف عدبلاو كرشلا كرتو ةّئسلاو باتكلاب كّسمتلا ىلع مهّنح ةلمجلابو

 هذهب هومرو خيشلا ىلع اوعّنشو ءوسلا ءاملعو لالضلاو عدبلا لهأو لاّهجلا ةمايق- كلذ
 . خيراتلا هلجس امم ىرج ام ىرجو تاءارتفالا

 : معازملا كلت دينفت ءىراقلا ىلإو

 رئاس نع ًلضف نيلسرملاو ءايبنألا لضفأ ٍةِكَي هللا لوسر نأ نودقتعي لب :لوقنف

 .تاعافشلا رئاس نم اهريغو ىمظعلا هتعافشب نونمؤيو نيقولخملا
 لهأل اهبتك يتلا هتلاسر يف هللا همحر باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق

 الإ يبنلا ةعافش ركني الو عفشم لوأو عفاش لوأ هنأو ٍةِللَي هتعافشب نموأو :ميصقلا
 :ىلاعت هللا لاق امك اضرلاو نذإلا دعب نم الإ نوكت ال اهنكلو لالضلاو عدبلا لهأ
 .[؟56 :ةرقبلا] ©ةدِنْدِإب الإ مدع َمَفْشِي ىلا اذ نم

 نأ نوري لب تاعاطلا لضفأو تابرقلا لجأ نم ِةِلَك يبنلا ىلع ةالصلا نأ نوريو
 ىلع ةالصلاب آلإ ةالصلا حصت ال ةالصلا ناكرأ نم نكر لي لوسرلا ىلع ةالصلا
 . طقف ةالصلا يف ةّئس اهنأ نوري بهاذملا رئاس امنيب لوسرلا

 نأ مهنم دحأ لقي ملو ؟ةئسلاو ْهْلكذ لوسرلل اًميظعتو ةبحم رثكأ مهنم نمف
 نع ًالضف لوسرلا نم ريخ ليلخلا ميهاربإ نإ اولوقي مل لب لوسرلا نم ريخ ياصع
 آلإ ةنونسم نولوقي لب روبقلا رئاس ةرايز الو لوسرلا ربق ةرايز نومّرحُي الو اصعلا
 اهيلع نيذختملاو روبقلا تارئاز هللا نعل :ثيدحل ةرايزلا نم نهنوعنمي مهنإف ءاسنلا
 دشت ال :دراولا ثيدحلل مهريغو ءايبنألا روبق ىلإ لاحرلا دش نومّرحي نكلو دجاسملا
 ءىصقألا دجسملاو مارحلا دجسملاو اذه يدجسم دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا
 لوسرلا ىلع ملسيلف كانه درو اذإف ثيدحلا صنل '"دجسملا ةرايز دصقي نأ يغبنيو

 . عيقبلا روزيو هيبحاصر هك

 ةرايز نع مكتيهن تنك :دراولا ثيدحلل ةّنس نينمؤملا روبق رئاس ةرايز تناك اذإف

 . ؟6 لوسرلا ربق ةرايزب فيكف ءاهوروزف روبقلا..

 نيب رودت يتلا ةيفالخلا اياضقلا نم لسوتلا ةلأسمو دئاقعلا ىف لخدت ال ةيفالخ ةلأسم هذه )١(
 يف اهانلقن يتلا هتلاسر يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا كلذ ىلع صن امك مارحلاو لالحلا
 .اذه دعب ةلماك ةلاسرلا لقنتسو ؛هقفلا لئاسم نم ةلأسملا هذه :هلوق اهيف ءاج يتلاو ميهافملا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ىلغأب اهنورتشيو مهبتكب نوعفتنيو اًميظع اًماقم نيحلاصلاو ءاملعلل نوريو
 ءايبنألا ىتحو نيحلاصلاو ءاملعلا نإ :نولوقي مهنكل بهاذملا رئاس نم نامثألا

 اذإ اننألو نيملاعلا بر هللاب ةصتخم ةدابعلا نأل «ةدابعلا نوقحتسي ال نيلسرملاو

 يف مهعبتنو مهمظعن نأ انيلع نكلو «كلذب نوضري ال مهو ةهلآ مهانلعج مهاندبع

 . مهبتكو مهملعب عفتننو لَك لوسرلا يدهل قفاوملا مهيده
 عيمج رفكب اولوقي ملو ةّنسلا لهأ هيلع امك رئابكلا بكترم اورفكي ملو :لاق مث

 حلاص وأ يبن ربق ىلإ بّرقتي نأك هللا ريغ دبع نم :اولاق لب نوباذكلا معز امك سانلا

 "'اًعفنو اًرض قولخم يف دقتعي وأ حبذ وأ رذن وأ ةقدص وأ ةالصب فهك وأ ةرجش وأ

 انتِ وب هَل نم ال َرْخَم اهل هلأ َّمَم ٌعْدَي نمو :ىلاعت هلوقل اًكرشم نوكي اذهف
 مَنِ ىلاعت هلوقو ١١7[ :نونمؤملا] 40 َنورْفتكْلا ُعيَفب َِ مَنِإ ير دنع باس

 «راحتأ ني تريلطل اك هكا ُهوْأَمُم نجلا وع 4 َمَّيَح َدَقَم هنأ كِرْشُي نم

 ةداَبعب كِرْش الو اًكِللَص المع ٌلَمَعَيلَم وير َهلَمِل أوحي نك نّف# : ىلاعت هلوقو [77 :ةدئاملا]
 ١١٠١[. :فهكلا] 4# دس فير

 ةدابع ءاعدلاو ةدابع حبذلاو ةدابع رذنلاو ةدابع فاوطلا نأ ملسم لقاع كشي الو

 نوردابي ال نكلو ؟'”رخآ اًهلإ هللا عم كرشأ دق نوكي هللا ريغل اًئيش اهنم فرص اذإف

 ال نيلسرملاو ءايبنألا ىتحو باتكلا نم ةجحلا هيلع اوميقي ىتح ريفكتلاب اًدحأ

 ةهلآ مهانلعج مهاندبع اذإ اننألو نيملاعلا بر هللاب ةصتخم ةدابعلا نأل ةدابعلا نوقحتسي

 يدهل قفاوملا مهيده يف مهعبّتنو مهمظعن نأ انيلع نكلو ."”كلذب نوضري ال مهو

 . مهبتكو مهملعب عفتننو لَ لوسرلا
 اومرحي ملو ؟ءاربغلا لهأ موجنو ءايبنألا ةثرو مهو ءاملعلا نوّبحي ال فيكو

 اًملطم همرح نم ءاملعلا نمف فالخلا نم ديلقتلا يف ام ملعلا عم نيربتعملا ةمئألا ديلقت

 نم وأ دهتجملا ىلع مرحي :لاق نم مهنمو ليصفت ريغ نم اًقلطم هزاجأ نم مهنمو

1 

 نم انم سيلو هدقتعي وأ هلعفي نم هللا دمحب انم سيلو كلذ نم هيلإ أربتنو هللاب ذوعن نحنو )١(

 اًعفن دقتعي وأ هللا ريغل حبذي نم انم سيلو فهك وأ ةرجش وأ حلاص وأ يلو وأ يبن ربقب فوطي
 .دحأ ىف اًرض وأ

 اًرهاظ هب نمؤنو هب هللا نيدن ام يهو نيفيرشلا نيمرحلا يف انخياشمو انئابآ ةديقعو انتديقع هذهو (؟)
 نيرفكملا فنأ مغر ىلع نيدهاشلا ريخ هللاو اتطابو

 اًرهاظ هب نمؤنو هب هللا نيدن ام وهو نيفيرشلا نيمرحلا يف انخئاشمو انئابآ ةديقعو انتديقع هذهو (9)

 .رودصلا يف يتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا ىمعت ال هنكلو اًنطابو
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 نومرحي اوناك ولف ةلبانح هعابتأو اًيلبتح ناك باهولا دبع نب دمحم خيشلاو
 بتك يه اهب نوعفتنيو اهنوسرديو اهنوأرقي يتلا مهبتك رثكأو ةلبانح اوناك امل ديلقتلا
 ْ .اًمومع بهاذملا عابتأ بتكو اًصوصخ نيقباسلاو نيمدقألا ةلبانحلا

 ال يذلا ليلدلاب ذخألا بحي هنأ ىلع هدعب نم هعابتأو هللا همحر خيشلا ناك معن

 مهؤاملع ذخأي لعفلابو بهذملا فلاخ ولو خسان الو صصخم الو هل ضراعم
 ليلدلاب ديؤم لوق دجوي نأ لق هنأ ىلع بهذملا فالخ لئاسملا ضعب يف ليلدلاب
 انملس اننأ ىلع دمحأ مامإلا نع ةياور هيف سيلو دمتعملا بهذملل فلاخم لاحلاو
 هذهو دوجوم فالخلا لب كلذل نيدرفنملاب اوسيلف ديلقتلا اوعنم مهنأ اًيلدج اًميلست
 فرعيل ديلقتلاو داهتجالا باب أرقي نأ مهاف دحاو لك ناكمإ يف ةدوجوم لوصألا بتك
 ؟نييدجنلا ةلبانحلل اذإ بنذ ّيأف .«فالخلا نم ديلقتلا يف ام

 :دلوملاب لافتحالا نم باهولا ديع نب دمحم خيشلا فقوم

 نم قيمع لهج ىلع لدي اذهف فيرشلا دلوملا ةءارق اومرح مهنأ مهمعز امأو
 نأ ملعي ملعلا ةحئار مش نم لك ذإ دسافلا مهبّصعتو ةقباسلا مهتالاهج رئاسك نيلئاقلا
 لبرإ بحاص رفظملا كلملا وه هثدحأ يذلاو عباسلا نرقلا يف ثدح دلوملاب لافتحالا
 نم سأر فالآ ةرشع دلوملا ةليل يف حبذي ناك :ليق ىتح ةمخضلا مئالولا ماقأو
 اونبو متآملا اوسسأ امك يرجهلا عبارلا نرقلا يف رصم يف نويمطافلا هقبسو مانغألا
 .ةحصلا نم هل رثأ ال بذك وهو نيسحلا ربق هومس اًحيرض

 مكيلعاا :هلوقك :تاثدحملاو عدبلا نع رذحت ثيداحأ ةدع نيك لوسرلا نع تدرو

 مكايإو ذجاونلاب اهيلع اوضع يدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةئسو يتئسب
 .هنّسحو يذمرتلا هاور .«رانلا يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لك نإف رومألا تاثدحمو
 .ةنسح ةعدب اهنأ اومعزي ىتح مومعلا اذه صصخي ام تأي ملو

 لي لوسرلا ةريس ناسنإلا ةءارقو ةيوبنلا ةريسلا باوبأ نم باب دلوملا ةءارقو

 ملسملل يغبنيو هيوقتو ناميإلا ديزت اهنأ كش ال هتاوزغو هترجهو هتازجعمو هلئامشو
 هلسرأ يذلا ميظعلا لوسرلا اذه ةقيقح فرعي ىتح هلك هبقانمو هتريسب اًملم نوكي نأ
 .نيملاعلل ةمحر هّللا

 ىف رشتناو تارم ةدع عبط دقو ةريسلا رصتخم فلأ هللا همحر دمحم خيشلاو
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 ال لوسرلا بحي ال نمو هل ةريس فلأ امل لوسرلل اًبحم نكي مل ولف راطقألا رئ

 ةحيحصلا ِلَك لوسرلا ةّئسب كّسمتلا ىلع سانلا نوّتحي هعابتأو خيشلاو

 . اعدتبم هنودعيو لوسرلا ةّنس فلاخي نم ىلع ريكنلا نوددشيو

 نيفرحنملا نكلو ؟ِهِللَك هللا لوسرل مهميظعتو مهّبح لامك ىلع ليلد اذه امأ

 ةءارقو لوسرلاب تاثاغتسالاو راعشألاو ديشانألا ةءارق يف ِةِكك لوسرلا بح نوري

 . "0هلف ال نمو تاعدتبملا تاروذاقب

 نم ِةلَي لوسرلا ةريس ةءارق يف فالخ ال هنأ ماقملا اذه يف ةساسحلا ةطقنلاو
 باتك ةءارقو لوألا عيبر رهش نم رشع يناثلا ةليل يف لافتحالا نكلو هلئامشو هتدالو

 ركنملا وه اذهف ةمرحملا رومألاو طالتخالا نم لصحي امو فوفدلا قدو صوصخم
 . عدتبملا 0,0

 هلئامشو ةميظعلا هقالخأ سانلا مهفيو ٍلك لوسرلا ةريس أرقي نأ دارأ نمف الإو
 . ””دارأ تقو يأ يف كلذ بحتسي لب كلانه عنام الف ةميركلا

 ءوسلا ءاملع ضعبو كارتألاو فارشألا اهترتفا تاءارتفالاو بيذاكألا هذه نكل

 تلخدو تيوق دق تقولا كلذ يف ةيدوعسلا ةلودلا نأ اوأر امل خيشلا ةوعد نع اًريفنت

 قارعلا تزغو نامعو زاجحلاو ريسع ىلإ اهناطلس دتماو اهتعاط يف اهلك دجن

 دهاش خيراتلاو «نانسلاو فيسلاب اهوبراح امك مهّثلاو تاعاشإلا هذه لثمب اهوبراحف

 .نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأ نكلو كلذب

 نمحرلا دبع خيشلا هديفح هحرشو ديحوتلا باتك اهرهشأ ةديدع تافلؤم خيشللو
 رئابكلا باتك دمحم خيشللو ديحوتلا باتك حرشب ديجملا حتف هامسو نسح نبا

 ةديدع لئاسر هل نأ امك ةيلهاجلا لئاسمو تاهبشلا فشك ةلاسرو نيملسملا ةحيصنو

 اذه ىلع وه نم هتهج يف فلؤملا ىأر امبرو هدقتعي وأ اذه لعفي هللا لضفب انم دحأ الو )00(

 .ركنملا مهلعفو ءيسلا مهلاح نم هللاب ذوعنو هللاب الإ ةوق الو لوح الف فصولا

 .اذه لعفي هللا لضفب انم دحأ الو (؟0)
 ال يتلا ةيفيكلا هذهب ةفيرشلا ةريسلا ةءارقو يوبنلا دلوملا تاعامتجا ىلع نيركنملا تيل ايو م

 مهتمجهو ءاوعشلا مهتلمح نم ًالدب هنوقبطيو خيشلا مالك نومهفي مهتيل اي ءاهيلع الإ عمتجن
 فورعم الإ هللاو وه امو ركنملا اذه الإ تاركنملا نم قبي مل هنأك هلهأو دلوملا ىلع ءاركنلا
 .ةروربم ةوعدو ةروكشم ةداعو نسحو
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 . '7لوصألا ةثالثك ةرصتخم

 :مهم كاردتسا

 نأ رمألا يف ام لكو :هلوق يماطوب دمحأ خيشلا ةملك يف ثحبلا لوأ يف ءاج

 .خلإ . . . .زاجحلا لهأو دجن لهأ رثكأ ىأر باهولا دبع نب دمحم خيشلا

 لكف مهركذ نمم مهريغ امأو زاجحلا لهأ يف بتاكلل ملسم ريغ اذه :تلق

 نيمرحلا يف صوصخلابو زاجحلا يف امأ «دهاش خيراتلاو هدلب لهأ لاحب ملعأ دحاو

 ءاهقفلاو نيثدحملاو نيرّسفملا نم نيدلا ءاملع رابكب رخزت ةيملاع ةيمالسإ ةعماج

 ىسافلل نيمثلا دقعلا لثم كلذ ىلع ةدهاش خيراوتلاو مجارتلا بتك هذهو نيحلاصلاو

 رشع عبارلا نرقلا ىلإ رشاعلا نرقلا نم ةكم ءاملع مجارت يف رهزلاو رونلا رشنو

 .بتكلا نم كلذ ريغو ةرّونملا ةنيدملا ءاملع مجارتو رردلا رثنو ةرصتخمو

 ىتلا ةميدقلا ةيفقولا تابتكملا تارشع ىلإ اذه ةيدومحملا ةبتكملاو تمكح فراع

 نم ءاملعلاو بالطلاب رخزت ىتلا ةيلهألا سرادملا تارشعو ةفوقوملا ةطبرألا ىف تناك

 ذإ هتايح خيرات يف ءاج امك نيمرحلا ءاملع نم ةدافتسالاو ملعلا يقلتل زاجحلا ىلإ

 مهنم دافتساو مهيديأ ىلع اهيف سردو ءاملعلا مزال ةدم ةرّونملا ةنيدملا يف ثكم

 مهنع ذخأف يرصبلا خيشلا زاجحلا دنسم ريبكلا ثدحملا ذيمالتب ةءولمم دالبلا تناكو

 ةعبطملا دجوت تناكو «يدنسلا خيشلا روهشملا ةرّونملا ةنيدملا ثدحم نع لخأ امك

 عمو ديحوتلا ءاملعو نآرقلا ظافحو ناميإلا لهأو ناميإلاب ةرماع هلل دمحلاو دالبلاف

 عمتجم لك يف لصاحلا وه امك لهجو ريصقتو ناصقنو للخ نم رمألا ولخي ال اذه
 .وه الإ هلإ ال هدحو هلل قلطملا لامكلاف دالبلا لك ىفو

 يضاق يلع نب لآ يماطوب لآ رجح نب دمحأ خيشلل نييفلسلا ةلبانحلا ىلع نيرتفملا مالك ضقن )١(

 .رطق ةلودب ةيعرشلا ةمكحملا
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 نوتّيم مهنإو تيم كنإ

 ىنعملا اذه يف ةدراولا تايآلا نم اهريغو ةيآلا هذه دّدري مهضعب عمسن ام اًريثك

 دمحم انديس اهب زيمتي يتلا ةيوبنلا صئاصخلاو ةيرشبلا تالامكلا يفن ىلع اهب لدتسيل

 دخلا كَم ني : رسل انلَعَج امو : ىلاعت هلوق تايآلا هذع نمد .ةيربلا رئاس نع للي
 5 :ءايبنألا] 6 نودي مُهَف سم نياق

 اًيح لازي ال لك يبنلا نأ معزي يذلا نمو ؟تانّيبلا تايآلا هذه ركني يذلا نمو
 ؟ايندلا يف ناك امك

 نآرقلاب ةفرعم ىندأ هدنع سيل نهذلا ديلب لهاج الإ اذهب لوقي ال هنأ كش ال
 ىلإ سانلا هّبني نأ (الهج وأ اًدصق امإ) هتاف تايآلا هذه دروي يذلا اذه نكلو ةئسلاو

 نم رشبلا ىلع يرجي ام هيلع يرجي ِلَ اًدذمحم نأ نّيبتل تءاج تايآلا هذه نأ

 نأ ضرتعملا اذه نهذ نع باغ دقل .تومي ال يذلا يحلا يقابلا وه هللا نأو توملا

 توميس هنأو زشب لك هنأ يهو) ةمهملا ةقيقحلا هذه نلعت يتلا ةميركلا تايآلا هذه
 «ةيلهاجلا لوقعلا يف «لطاب رّوصتو «عئاش موهفم حيحصتل تءاج امنإ (نوتومي امك

 «لجرلا اهب فصتي يتلا ةيرشبلا لئاضفلاو ةيناسنإلا تالامكلا نيب نوطبري مهنإ ثيح
 هتيزم هعم تتامو هلامكو هلضف ىهتنا تام ذإ لجرلا نأ نودقتعي ذإ .ةايحلا نيبو

 تءاج انه نمو .هلاصخو هلئاضف هعم تتامو تام لب ةليضف الو هل ةميق ال راصو

 يبأو لهج يبأل لوقتل تءاج ءرّوصتلا كلذ نالطبو ىنعملا اذه داسف نّيبتل تايآلا

 ىلع دلخمب سيلو ...رشب اذمحم نإ :مهتلكاشم ىلع نمو نيكرشملا ةعامجو بهل
 صقني ال اذه نكلو .رشبلا ةماع ىلع يرجي ام هيلع يرجيس هنإ لب ضرألا هجو

 موي يتأيسو دلخمب سيل رشب وهف هتبترم نم صقني الو هتجرد ىلع رثؤي الو هتالامك

 «ْتْوْلأ ُهَنَِو يفت لك : ىلاعت لاق امك رشب لك ىلع بوتكم توملا نأل هيف تومي
 اورذحا :مهل لوقي هنأكو هلضفو هماقم نم ريغي ال توملا اذه نكلو ١185[ :نارمع لآ]

 ال هنأ مكنم دحاولا رّوصتيف تام اذإ ِةكَك هماقمل ناصقن مكنم دحأ نهذ يف عقي نأ

 نّيبتل تايالا هذه تءاج اذكه .عفشي الو وعدي الو دري الو عمسي الو ديفي الو عفني

 الإ يه ام :مهلئاق لوقيو باسحلاو ثعبلا نوركني اوناك مهنأل كلذو قئاقحلا هذه

 مهفقاوم نّيبت ةريثك تايآ نآرقلا يفو ءرهدلا الإ انكلهي امو علبت ضرأو «عفدت ماحرأ

 مه
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 هلوقك هباذعو ربقلا ميعن نم اهعبتي امو ةيخزربلا ة ةايحلل مهراكنإ نمضتت يهو هذه

 نشمي ْنَح ابو كوألا اًمَبم اَلِإ م نإ © ْنْوُتَي تلؤع ّنإ» : مهنع ةياكح ىلاعت

 مكككفأ مِلَق ني سيل حبت موك ْمَأ ٌريَح مُهَأ (3) َنِيِيَص ٌرْسُك نإ آنآ أوت (©
 لإ ًاَمُهَسَفَلَع اَم ام 2 تيبعل اَمبَنْيِب امو َصرَأْلاَو ِبومَسلا اَنَقَلَح اَمَو 9 َنيِمرُم فاك مَنِ

 4( يقل شتم لتلا مي نإ © ةفلتي 1 ْمَلَحأ كلت قل
 الوأ © اح جرح َفْوَسل تم اَم اد ُننإْلا ُلوُقَبَو# :هلوقكو 4١٠[. "4 :ناخدلا]

 هلوقكو .[الل- 55 :ميرم] 4( اعيش كي لَو لَك نم ُهَكَفَلَح آن ُنسَضوْل ركزي
 .ءركا . لم رخل ص سرك سس

 2 م نإ ٍرلِع َنِم َكِلَدِ مك او ٌرمَدأ الإ آمل او ايو توست ايلا انثي اَّلِإ ىه ام اناَيَول

 شك نإ آبابا أوْ الت نأ الإ متَمْح نك ا تي انل- ع لق الو © تي هَل سس سر ساس
 هلا ركَأ ّنكْلَو دف ّبَيَر ال ِةََِْلا مب لإ ْرَدَص م نيم غ كيج 4 لأ ل © بس

 م 0 ل هه م

 لس ا

 نَّم َلاَق ٌمَقَلَح ىو الثم انل َبرْصَو#' :هلوقكو «[55 75 :ةيثاجلا] 50 ّنوملَعَ
 50 درك سو

 يع يلح يكب رقم قم 13 اماه انيلل اب لف 69 ةيك هي دطلا ين ب

 .[74 178 :سي] ©

 :ةقيقحلل قيّدصلا نالعإ

 ..خلإ اًدمحم دبعي ناك نم :ًالئاق ةقيقحلا هذه هيئيط قيّدصلا نلعأ كلذلو

 :رمزلا] 47 كتبت مُنِإَو ثم َكَّنِإ» :ةبآلا هذهب لدتسيل نيلوذخملا ضعب يتأي انهو

 لدتسيل عوضوملا ل يف ة ؛ادلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا نم اهريغو ء[٠

 بلس ىلإ لصيل كلذو ةثيبخلا اياونلاو ةدسافلا دصاقملا نم هديري ام ىلع اهب

 هريغب نيلسرملا فرشأ ةاواسم اهب ديري يتلا ةيداعلا ةيرشبلا تابثإو ةيدمحملا تالامكلا

 هك هنأ اهيف لوقي فئاحص نم دوس اميف مهضعبل انأرقو انعمس مكو «سانلا ةماع نم

 ىلإ تئج ول كنإ :لوقي نأ مهضعبب بدألا ةلقو ةحاقولا تغلب لب عفني الو عمسي ال

 ردقي ال هنإف (ءام سأك وأ مهردك) ايندلا رومأ نم ءيش لقأ هنم تبلطو ِةَي يبنلا ربق

 ىبنلاب لّسوتي يذلا نأ قمحألا بتاكلا لئاقلا اذه ىرد امو :لوقأ .كلذ كيطعي نأ

 وهو هللا دنع ههاجو هماقم مظعل .كلذ هل هللا لأسي نأ هبلطي امنإ اًئيش هبلطي وأ هلك

 بالطو ةريقحلا ايندلا ديبع ناهذأ يف ّآلإ عقت ال يتلا ةريقحلا رومألا بلطي ال اًضيأ
 ربخأ نيذلاو اهعمج يف سفانتلاو قباستلاو اهءارو يعسلا الإ مهل ّمه ال نيذلا لاملا

 هسكنيو هسعتي هللا نأب هيلع ءاعد وهو .«سكتناو سعت» :هلوقب لَك ىفطصملا مهنع

 يملعلا ثحبلا دارأ نم ىلع بجاولاف ٍذئنيحو .هللاب ذايعلاو كلذك راص هنأب رابخإو

 لهأ مهو قحلا لهأ كلسم كلسي نأ دارأو تئعتلاو ةيبصعلاو ىوهلا نع درجملا
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 نأ ديفي ام همالك نمضي نأ كلذك ناك نم ىلع بجاولا ةفرعملاو قوذلاو بدألا
 مالكلا عمسي هنأو بير الو اهيف كش ال ةظوفحم ةيقاب لي يبنلا صئاصخو تالامك

 اميف مهل هللا رفغتسيو هتّمأ لامعأ ريخ نم هيلع ضرعي ام ىلع هللا دمحيو مالسلا دريو
 دنع هيلع مالسلاو هترايزو هماقم يف هعم بدألا نأو مهلامعأ رورش نم هيلع ضرعي
 اًئيم هتمرح نأو تابولطملا دكآو تابجاولا بجوأ نم هتضورو هدجسم يفو هربق
 باغو تام دق ناك نإو هنأو يسابعلا ةفيلخلل ةرجهلا راد مامإ لاق امك اًيح هتمرحك
 هذخأت ال يذلا مويقلا يحلا دحألا دحاولا آلإ ىقبي الو بير الو كش الب هدسج انع
 لضفأو فرشأ (ةيخزربلا ةايحلا يأ) يهو ةلماك ةيخزرب ةايح يح هنكل مون الو ةنس

 نأ اهيف يفكيو اهنم عفنأو لمكأو ىلحأو ىلغأو ىلعأو ةيويندلا ةايحلا نم لمكأو
 ةيدنعلاو قزرلاو ةايحلا يهو ةميظعو ةليلج ةيلامك تافص ثالثب نوفوصوم اهباحصأ
 اذإو [114 :نارمع لآ] كوفر ْمهيَر َدْنِع ُكآَبَحَأال :هلالج لج ىلاعت هلوقب اهنع ربعملا
 ةالصلا مهيلع مهب فيكف ءايبنألا نم ةبتر لقأ مهو ءادهشلا قح يف ءاج اذه ناك
 . مالسلاو

 :ةيخزربلا ءايبنألا ةايح

 لكل هللا ءاش نإ ءافشلا اهيفو رسيت ام درونسو ةريثك مهروبق يف مهتايح ةلدأو

 لاق .حيحص ثيدح وهو هي سنأ نع ىلعي وبأو يقهيبلا هاور .2نولصي مهروبق
 .ءادهشلا ةايح نم ىلعأ مهتايح لب ءادهشلاك مهنأل :ىلاعت هللا همحر يوانملا
 تسيل مهتايح نأ ىلإ ةراشإلا ةيدنعلاب دييقتلا ةدئافو .نوقزري مهبر دنع ءادهشلاو
 الو لب ثروت ال ءايبنألا تناك اذهلو ءايبنألا اذكو ةكئالملا ةايحك يه لب اندنع ةرهاظب
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا :داقتعالا باتك يف يقهيبلا لاقو .مهدعب مهؤاسن جوزتت
 هللا ىلص انّيبن ىأر دقو ءادهشلاك مهبر دنع ءايحأ مهف مهحاورأ مهيلإ تدر اوضبق امدعب
 .اًباتك مهتايح تابثإل اندرفأ دقو :لاق .مهنم ةعامج جارعملا ةليل ملسو هيلع ىلاعت
 دلع هللا لوسر نأ هيفا ةريره يبأ نع يكبسلا لاق امك حيحص دنسب دواد وبأ ىورو

 ردص دقو «مالسلا هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا ّدر الإ ّيلع ملسي دحأ نم ام» :لاق

 مامإلا مهنم اهيف ةمئألا نم ةعامج هيلع دمتعاو كي يبنلا ربق ةرايز باب يقهيبلا هب
 .ةميظع يهو هلك يبنلا حور ةليضف هنمضتل حيحص دامتعا وهو : يكبسلا لاق دمحأ

 ىلع لاد .«هيلع درأ ىتح ىحور ىلع هللا ّدر الإ») :ثيدحلا يف هلوق :ليق نإف
 .ةايحلا رارمتسا مدع
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 :هوجو نم باوجلاف

 الإ ملعأ هللاو دارأ امنإو :لاق ءايبنألا ةايح ىلع هب ٌلدتسا ىقهيبلا نأ :لوألا

 . هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در دقو

 ةفيرشلا هحور نوكت نأو اًيونعم اًدر نوكي نأ لمتحي :لاق يكبسلا نأ :يناثلا

 هحور تلبقأ هيلع ملس اذإف ملاعلا اذه نع ىلعألا ألملاو ةيلعلا ةرضحلا دوهشب ةلغتشم

 تافتلا ةفيرشلا هحور دري نأ ينعي ملسملا ىلع درتو مالسلا كرادتل ملاعلا اذه ىلع

 .ةيلعلا ةرضحلا يف قارغتسالا نم ةيرشبلا رئاود ىلإ لزنتو يناحور

 نم جراخلا يف نيبطاخملا مهف رادقم ىلع باطخ وه :مهضعب لاق :ثلاثلا

 مامت كلذ بيجأ انأ :لاق هنأكف بيجيو عمسي ىتح هحور دوع نم ّدب ال هنأ ايندلا

 دري ملو ملسم لوأ مالس دنع حورلا در ىلع هتلالد عم عامسلا مامت هعمسأو ةباجإلا

 انا عم رصحت ال تاتوم يلاوت ىلإ كلذ يضفي ذإ كلذ رركتب لئاق الو دعب ضبقت اهنأ
 ةدوعب عطقنو ءايبنألا نع ًالضف ىثوملا رئاسل عامسلاو ملعلاك تاكاردإلا توبث دقتعن
 ناميإلاك هب ناميإلا بجيف لاؤسلا لجأل ةّئسلا ىف تبث امك هربق يف تيم لكل ةايحلا
 اوناك ول :لاقي دقو ةايحلاب ةطورشملا ضارعألا نم كلذ كاردإو هباذعو ربقلا ميعنب

 همحر يطويسلا مامإلا فلأ دقو .هتيؤر نكمي دوجوم لك نإ ثيح نم مهتيؤر زوجتو
 زاوجل هيف ضرعتو (كلملاو نجلا ةيؤر زاوج يف كلحلا رون) هامس اًباتك ىلاعت هللا

 .اًريخ هللا هازج ةّلدأ كلذل دروأو اًضيأ ىبنلا ةيؤر

 نم اورثكألا : هلع هللا لوسر لاق :لاق هل ءادردلا يبأ نع يور ام كلذ نمو

 ّيلع يلصي نل اًدحأ نأو ةكئالملا هدهشت دوهشم موي هنإف ةعمجلا موي يف ّيلع ةالصلا

 مّرح هللا نإ توملا دعبو لاق توملا دعبو لبق اهنم غرفي ىتح هتالص يلع تضرعألإ
 يناربطلاو هجام نبا هجرخأ .«قزري يح هللا يبنف ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع

 ام درجمب هنأ .«اهنم غرفي ىتح هتالص ّيلع تضرع» :ةْلَكي هلوق نم مهفيو ريبكلا يف

 .اهنم غرفي ىتح اهعمسي هيلع ةالصلاب يلصملا ءىدتبي

 كَ هل نّيبف توملا دعبو هل لاق ثيح ِِكَك هنم حاضيتسالاب لئاسلا نسحأ دقلو
 وه امب كلذ دعب اًنايب هداز مث هيف ةايحلا ةفص دوجول توملا دعب ضرعلا كلذ نأ

 لاق ىتح كلذب فتكي مل امب ةايحلاب يبنلا فصوف «يح هللا يبنف» :ّهكَي لاقف حضوأ

 هحضوأ الإ الكشم ْةِكَي عدي ملف هريغو يحلا نيب لصاف دح ربكأ قزرلاو «قزري»

 .اًريخ نيملسملا نع لئاسلا هللا ىزجف
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 موي مكمايأ لضفأ» :ِهي لاق اًعوفرم سوأ نب سوأ ثيدح يقهيبلا ركذو
 هيف ةالصلا نم ّيلع اورثكأف ةقعصلا يفو ةخفنلا هيفو ضبق هيفو مدآ قلخ هيف ةعمجلا

 نولوقي تمرأ دقو كيلع انتالص ضرعت فيكو :اولاق .«يلع ةضورعم مكتالص نإف

 نباو دواد وبأ هجرخأ .«ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح هللا نإ) :لاق تيلب

 ركذ مث دهاوش هل يقهيبلا ركذو هححصو مكاحلاو هحيحص يف نابح نباو هجام

 ثيدحلا اذهو .هريغو . ؟مالسلا يتمأ نع نوغلبي نيحايس ةكئالم هلل نإ» :ثيدح

 ضرع يف يناربطلاو هجام نبا هجرخأ يذلا لوألا ثيدحلا يوقي وهو حيحص سوأل

 يف نوكرتي ال ءايبنألا نإ) هلل سنأ نعو .ءايبنألا داسجأ ضرألا لكأ مدعو ةالصلا

 هجرخأ (روصلا يف خفني ىتح هللا يدي نيب نولصي نكلو ةليل نيعبرأ دعب مهروبق

 هللاو دارملاف ظفللا اذهب حمص نإو :يقهيبلا لاق .هننس يف يقهيبلاو هخيرات يف مكاحلا

 هللا يدي نيب اميف نيلصم نونوكي مث رادقملا اذه آلإ نولصي ال  نوكرتي ال  ملعأ

 . ىلاعت

 لاق :لاق هنع ىلاعت هللا يضر سنأ نع تباث نع هلماك يف يدع نبا ىورو

 تاقث لاجرب ىلعي وبأ هاورو .«(نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» : دلل هللا لوسر

 دمحم انيبن ٌرم دقو .لوألا ثيدحلا نم حصأ ثيدحلا اذهو هححصو يقهيبلا هاورو

 ةليل تررم» :و لاق يلصي هربق يف مئاق مالسلا هيلع ىسومو هب يرسأ ةليل ِهي

 ركاسع نبا هاور . هربق يف يلصي مئاق وهو رمحألا بيثكلا دنع ىسوم ىلع يب يرسأ

 يف نوموقي مهنكلو ةالص ريغب مهروبق يف نوكرتي ال ءايبنألا نأ لوألا ثيدحلا

 ةذلو دوهشلاب هللا ىوس ءيش لك نعو ربقلا نع نوبيغيو هللا يدي نيب ةالصلل مهروبق
 .نيع ةرق ايندلا يف ِهْكي يبنلل تلعج يتلا ةالصلا

 مهو اًعيمج سدقملا تيب يف ىصقألا دجسملاب ءايبنألاب عمتجا ِهَللَك هنأ تبث دقو

 .هب نيمتؤم هفلخ اولصو اًمامإ مهب ىلصو مهتائيه ىلع ءايحأ

 يلصي مئاق مالسلا هيلع ميهاربإب اذإو ءايبنألا نم ةعامج يف ىنتيأر دق» :ِةلك لاق

 هلوق ملسم هاور هب يرسأ ةليل ينعي .«مهتممأف ةالصلا تناحف مكبحاص هب سانلا هبشأ

 هلك يبنلا ىأر كلذلو اهنولصيف ةالصلا تاقوأ نوبقري مهنأ ىلع ليلد ةالصلا تناحف

 يف مهآر مث ىصقألا دجسملا يف مهآر مث مهروبق يف نولصي هب يرسأ ةليل ءايبنألا

 ةعباسلا ءامسلا ىلإ ىلوألا ءامسلا نم مهبتارم فالتخا ىلع ةظحللا كلت ىف تاومسلا
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 ٌدَملَو# :ىلاعت لاق كلذلو ةسداسلا ءامسلا يف مالسلا هيلع ىسوم يقلو هب جرع امدنع
 ءارسإلا ةليل يف ينعي [5* :ةدجسلا] 4مل نو يري يف نكت الق بَتكعلأ ىو ان
 .ريسفتلا لهأ هركذ امك

 نوفوطي مالسلاو ةالصلا مهيلع ميهاربإو ىسيعو ىسوم ىأر هنأ هلك هلع تبثو
 هيلع ىسيع فصوو ةءونش دزأ نم هنأك لاوط لجر هنأ ىسوم فصوو ةبعكلا لوح
 هآر هنأ لئامشلا يف يذمرتلا لاقو (مامح يأ) ساميد نم جرخ هنأكو ةعبر هنأ مالسلا
 ميهاربإ فصوو ءدوعسم نب ةورعب ههبشو مزمز ءام نم لستغا نأ دعب ءام رطقي هسأرو
 يداولا اذه يف ىسوم ىلإ رظنأ ينأك» :كَك لاق ِهَْك هب سانلا هبشأ هنأب مالسلا هيلع
 (راؤج هل) هجام نباو ملسمو دمحأ ةياور يفو ؛يناربطلا هاور .«نيتيناوطق هيلع اًمرحم
 مالسلا هيلع سنوي هللا يبن ىأر هنأ اًضيأ هنع تبثو اهريغو ةيبلتلاب هتوص اًعفار يأ
 مالسلا هيلع ىتم نب سنوي ىلإ رظنأ ينأك» :ِهلَم لاق اًيبلم ةينثلا نم علط دقو اجاح
 دمحأ هاور .«يبلي وهو ةبلخ هتقان ماطخ فوص نم ةبج هيلع ةدعج ءارمح ةقان ىلع
 لهو ؟ةحيحصلا ثيداحألاب ةدراولا ةلدألا هذه دعب مهتايح يف دحأ كشي لهو ملسمو
 ةبجلا سبلو راؤجلاو ةيبلتلاو جحلاو لاستغالاو فاوطلاو مهنم ةعقاولا ةالصلا هذه
 له مأ ؟هل لصأ ال لايخ داسجألا ءانفو ءالب مدعو ربقلا يف قزرلاو ةقانلا بوكرو
 ةالصلا نم رومألا هذه لثم عقت لهو ؟تاومألا نم ةداع رومألا هذه لثم ردصي
 حاورألا نم ربقلا يف قزرلاو ةقانلا بوكر نم ركذ امم اهريغو لاستغالاو فاوطلاو
 جاتحت ال حاورألاو «لاوحألا كلت لثم ىلع ردقت ال تاومألاف ؟ماسجألا نم ةدّرجملا
 همالسو هللا تاولص مهيف حاورألاو داسجألا عامتجا نم دب الف رومألا هذه لثم ىلإ
 مالسلا مهيلع سنويو ىسومو ميهاربإ فصو هك هنأ مهتايح ىلع لدي اممو .مهيلع
 ىسيعو ةدايز الب ةايحلا نم مالسلا هيلع ىسيع هب فصو ام لثمب مهب هعامتجا دنع

 . عامجإلاو صنلاب هتايح ةتباث
 مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا ةايح ركني الف هتايحو مهتايح نيب قرف الف

 مهل امو مهردق فرعي ال نمو ةّئسلاو باتكلا فرعي ال نم الإ مهداسجأ ءالب مدعو
 ىلاعت هللا ىهن دقو رشبلا رئاس نع مهزّيمو مهب ىلاعت هللا مهّصخ- يتلا ةيصوصخلا نم
 مالسلا مهيلع ءايبنألاف .ةيآلا رخآ ىلإ ءايحأ لب تاومأ هللا ليبس يف لتقي نمل لاقي نأ
 الإ ةبترملا هذه اولاني ملو ءايبنألا ةبترم نوغلبي ال ءادهشلا نأل كلذب ردجأو ىلوأ
 يف نيقيدصلا نودو مهتانسح نم ةنسح مهو مالسلا مهيلع ءايبنآلل مهتعباتم ةكربب
 . ةبترملا

 يف مهل هتيؤر مث ءمهروبق يف نوّلصي ءايبنألا لك يبنلا ةيؤر يف لاكشإ الو
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 توملا دعب ةبلغلا نأل ةظحللا كلت يف تاومسلا يف مهل هتيؤر مث ىصقألا دجسملا

 يهو حاورألل ةعبات توملا دعب داسجألاف لقعب ساقت ال حاورألا لاعفأو «حاورألل

 .ةفيثك يهو داسجألل ةعبات ايندلا يف حاورألا نأ امك ةفيطل

 نم دهاوش مهتوم دعب مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا ةايحلو :يقهيبلا لاق

 .«هربق يف يلصي مئاق وهو ىسومب تررم» :ثيدح ركذ مث ةحيحصلا ثيداحألا

 اذإف» :نيحيحصلا ثيدحو مهب هتالصو ءايبنألا هِكَي يبنلا ءاقل ثيداحأ نم هريغو

 نمم ناك مأ يلبق قافأف قتعص نميف ناكأ يردأ الف شرعلا بناجب شطاب ىسوم

 .2(لجو رع هللا ىنثتسا

 هللا تاولص ءايبنألا ىلع دري لجو ّزع هللا نأ ىلع ٌحصي امنإ اذهو :يقهيبلا لاق

 روصلا يف خفن اذإف ءادهشلاك مهبر دنع ءايحأ مهف توملا دعب مهحاورأ مهيلع همالسو

 عيمج يف اًنوم كلذ نوكي ال مث قعص نميف اوقعصو يح لك قعص ىلوألا ةخفنلا

 .ةلاحلا كلت يف راعشتسالا باهذ يف الإ هيناعم

 نيأو هللا ءاش نم لإ هلوقب لجو ّرع هللا ىنثتسا نمم ءادهشلا نإ :لاقيو

 هللا تاولص مهتايح ربخ ديؤيو ىلاعت هللا همحر يدوهمسلا لاق ؟ءايبنألا نم ءادهشلا

 ةنيدملاب اًرام لزنيس مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع نإ) :ثيدح نيعمجأ مهيلع همالسو

 اًمكح ميرم نبا نطبهيل :هظفلو :تلق 2'"هيلع َنّدرأل ّيلع ملس نإو اًرمتعم وأ اًجاح

 يلع ملسي ىتح يربق نيتأيلو ءاّرمتعم وأ اًجاح اًبف نكلسيلو اًطسقم اًمامإو ًالدع
 . ””هكاحلا هاور .هيلع ٌندرألو

 2 دمحم انيبني ةصاخ ةايح

 هسفنب اهنع ثدحت هريغ نم مظعأو لمكأ ةيخزرب ةايح لَك دمحم انيبنل تبث دقو

 مهمالكل هعامسو اهلامعأ ىلع هعالطاو اهلاوحأب هتفرعمو ةيدمحملا ةمألاب هلاصتا تبشت

 هيك دوعسم نب هللا دبع نع اهنمف .ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو ءمهمالسل هذرو

 لاق «مالسلا يتمأ نم ينوغلبي ضرألا يف نيحايس ةكئالم هلل نإ» :ِلكك يبنلا نع

 ميهافمو ١97( ص) ينسحلا ينابرغلا ليعامسإ ديسلا ثدحملا ةمالعلل نمحرلا سفن رظنا )١(

 .فلؤملل ححصت نأ بجي

 قيقحتب يريمشكلا هاش رونأ خيشلا ةمالعلل حيرصلا رتاوتلا رظناو 045/7 مكاحلل كردتسملا )0

 .ةّدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةمالعلا
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 , 7” حيحص يف نابح نباو يئاسنلا هأور :يرذنملا

 بير ال ةحيحص ديناسأب ةفلتخم قرط نم هريغو يضاقلا ليعامسإ هاورو :تلق
 :دوعسم نب هللا دبع نع ناذاز نع بئاسلا نب هللا دبع نع يروغلا نايفس ىلإ اهيف
 يضاقلا باتك يف اذكه بئاسلا نب هللا دبع ينثدح :لاقف عامسلاب يروثلا حّرصو

 دانسإلاف نيعم نبا امهقثوو .ملسم امهل ىور ناذازو بئاسلا نب هللا دبعو «ليعامسإ
 . حيحص نذإ

 نوثدحت مكل ريخ يتايح» :لاق ِةْكَذ يبنلا نع هنت دوعسم نبا نع :اهنمو
 هللا تدمح ريخ نم تيأر امف يلع مكلامعأ ضرعت مكل ريخ يتافوو «مكل ثدحيو
 حرط نم زئانجلا باتك يف يقارعلا ظفاحلا لاق «مكل هللا ترفغتسا رش نم تيأر امو

 رازبلا هاور :””يمئيهلا ظفاحلا لاقو .ديج هدانسإ :'”بيرقتلا حرش يف بيرثتلا
 اذكو «صئاصخلاو تازجعملا يف يطويسلا ظفاحلا هححصو ؛حيحصلا لاجر هلاجرو
 اذكو حيحص هنأب :©”ريدقلا ضيف يف يوانملا صنو «يراخبلا حراش ينالطسقلا

 اذكو "*افشلا حرش يف يجافخلا باهشلا اذكو ينالطسقلل بهاوملا حرش يف يناقرزلا
 دنسب هدئسم يف ةماسأ نب ثراحلا اًضيأ هاور :لاقو ('"افشلا. حرش يف يراق يلع الملا

 . حيحص
 ّااسرم رخآ قيرط نع ثيدحلا اذه ءاجو ''ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا هركذو

 ىلع ةالصلا ءزج ىف ىضاقلا ليعامسإ ظفاحلا هاورو «ىنزملا هللا دبع نب ركب نع
 عم يداهلا دبع نبا ظفاحلا هححصو حيحص لسرم :ينابلألا خيشلا هيف لاق ِْلَك يبنلا
 ىقبي له .مالعألا ةمئألا ءالؤه حيحصت دعبو يكنُملا مراصلا هباتك يف هددشتو هتنعت

 لكك يبنلا نأ ىلع لدي وهو هيف نعطم ال حيحص ثيدحلاف ؟. .مالك مهدعب لفطتمل

 ناك اذإو «حيبقو ءيس نم انلعف ام ىلع انل هللا رفغتسيو هيلع اهضرعب انلامعأ ملعي

 انيف عفشيف كلذب ملعي هنأل هيدل هب عفشتسنو هللا ىلإ هب لسوتن نأ انل زوجي هنإف كلذك

 نأ نآرقلا يف هللا ربخأ دقو ءاّميركتو اًميرشت هدازو لَك عفشملا عيفشلا وهو انل وعديو

 )١( ص 7 ج بيهرتلاو بيغرتلا 498.
 .؟7//91 يقارعلل بيرثتلا حرط (؟)

 .54/9 دئاوزلا عمجم (9)

 .١٠؟ ص ١ ج افشلا ىلع يجافخلا حرش )2(

 .١٠؟ ص ١ ج افشلا ىلع يراق يلع الملا حرش 69

 .77؟ ص 4 ج ةيلاعلا بلاطملا (0)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ىلع دهشيل هيلع مهلامعأ ضرعت نأ يضتقي ديكأت لكب كلذو هتمأ ىلع ديهش لَك يبنلا
 هنأ ورمع نب لاهنملا نع راصنألا نم لجر انربخأ :كرابملا نبا لاق ءملعو ىأر ام

 ةودغ هتمأ كك يبنلا ىلع هيف ضرعيو الإ موي نم سيل :لوقي بيسملا نب ديعس عمس

 اَذإ َفْيكَم# : ىلاعت هللا لوقي «مهيلع دهشي كلذلف مهلامعأو مهئامسأب مهضرعيف اًيشعو

 سا 40 ديوك كلم لع كب قي يوب أ لل ب قي
 يربقب لكو هللا نإ» :ِةك هللا لوسر لاق :لاق هي رساي نب رامع نع :اهنمو

 همساب ينغلبأ الإ ةمايقلا موي ىلإ دحأ ّيلع يلصي الف .قئالخلا ءامسأ هللا هاطعأ اكلم
 نابح نبا خيشلا وبأو رازبلا هاور .«كيلع ىلص دق نالف نبا نالف اذه هيبأ مساو

 قئالخلا ءامسأ هاطعأ اكلم لّكو ىلاعتو كرابت هللا نإ» :ِِلكي هللا لوسر لاق :هظفلو
 ىلص !دمحم اي :لاق الإ ةالص ّيلع يلصي دحأ سيلف «تم اذإ يربق ىلع مئاق وهف

 ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع ىلاعتو كرابت برلا ىلصيف :لاق نالف نبا نالف كيلع

 . 37ووحنب ريبكلا يف يناربطلا هاور .«اًرش

 نع نميأ نب ديز نع لاله يبأ نب ديعس نع ثراحلا نب ورمع نع اهنمو
 موي ّيلع ةالصلا اورثكأ» :ِهي هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبأ نع يسن نب ةدابع

 هتالص ىلع تضرع الإ ىلع ىلصي نل اذحأ نإو ةكئالملا هدهشت دوهشم هنإف ةعمجلا

 ىلع مرح هللا نإ «توملا دعبو» :لاق ؟توملا دعبو تلق :لاق .«اهنم غرفي ىتح
 يفو «ننسلا يف هجام نبا هاور .«قزري يح هللا يبنف ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا

 يبأ نع هتياور ةدابع نأل نيعضوم يف عطقنم هنأ الإ حيحص ثيدحلا اذه دئاوزلا

 نم ىهتنا .يراخبلا هلاق ةلسرم ةدابع نع نميأ نب ديزو .ءالعلا هلاق .ةلسرم ءادردلا
 . ”هجام نبا ننس

 الإ ٌّيلع ملسي دحأ نم ام» :لاق ٍةكي هللا لوسر نأ هيليَص ةريره يبأ نع اهنمو

 :ةيميت نبا خيشلا لاق ."”دواد وبأ هاور .«مالسلا هيلع ّدرأ ىتح يحور ىلع هللا در

 لاق :لاق ةريره يبأ نع ةبيش يبأ نبا دنسم يفو ءملسم طرش ىلع ثيدحلا اذه

 ينطقرادلا هاور «هتغلب اًيئان يلع ىلص نمو «هتعمس ّيلع ىلص نم» :ِّْلَك هللا لوسر

 نع ينوغلبي ةكئالم يربقب لكو هللا نإ) :لاق هنأ ِةكي هنع هريغو يئاسنلا يفو

 )١( بيهرتلاو بيغرتلا )5:0/7(
 ص هجام نبا نئس (؟) 677.

 ) )9.(59/؟) بيهرتلاو بيغرتلا

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 . "9ةددعتم بابلا اذه يف رخأ ثيداحأ ىلإ .«مالسلا يتمأ

 ءاج دقو «صقن هيف ةبيش يبأ نبا نع ةيميت نبا خيشلا هركذ يذلا صنلا :تلق
 :لاق هظفلو «نقتأو هنم لمكأ «ناميإلا بعش» يف يقهيبلا دنع هيك ةريره يبأ نع

 رمأ اهب يفكو ينغلبي كلم اهب لّكو يربق دنع ّيلع ىَلص نم» : لَ هللا لوسر لاق
 ةياور يفو «يعمصألا ثيدح ظفل اذه ««اًعيفش وأ اًديهش هل تنكو هترخآو هايند
 اًيئان ىَلص نمو هتعمس يربق دنع ّىلع ىلص نم» :لاق لَك يبنلا نع لاق يفنحلا
 , "”(هتغلبأ

 نع يواخسلا هلقن امك ديج هدنسو :«ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت» يف قارع نبا لاق
 ةريره يبأو سابع نباو دوعسم نبا ثيدح نم دهاوش هلو ءملعأ هللاو رجح نبا هخيش
 رامع ثيدح نمو ؛يمليدلا هجرخأ قيدصلا ركب يبأ ثيدح نمو «يقهيبلا اهجرخأ
 هيف يعيش مساق نب يلع :لاقو «يدنكلا مساق نب يلع قيرط نم يليقعلا هجرخأ
 مساقلا نب يلع ركذ نابح نبا نأ «نازيملا ناسل» يفد .هإ هثيلح ىلع عباتي : ءرظن

 ." يناربطلا امهجرخأ «ةبقع نب ةصيبقو حلاص نب نمحرلا دبع هعبات دقو «تاقثلا يف
 . عضولاب هيلع مكح نم فحجأ دقف هيلعو :تلق

 :هادان نم بيجي ٍةِدَك يبنلا
 . . .دمحم اي :ًالئاق هادان نم بيجي ِهكَي ىبنلا

 يربق ىلع ماق نئلو» :ىسيع ركذ يف ىلعي يبأ دنع هيي ةريره يبأ ثيدح يف

 ناونعب '”ةيلاعلا بلاطملا ىف رجح نبا ظفاحلا هركذ . .«هنبيجأل دمحم اي :لاققف
 . (هربق يف ديك هتايح)

 :لِلَم يبنلا ىلإ ديربلاب مالسلا لاسرإ
 «ةجاح كيلإ ىل نإ :لاق زيزعلا دبع نب رمع تعدو امل :لاق يدهملا ديزي نع

 ةنيدملا تيتأ اذإ كارأ ينإ :لاق ؟يدنع كتجاح ىرت فيك !نينمؤملا ريمأ اي :تلق
 ْ . مالسلا ينم هئرقاف كك يبنلا ربق ىرتس

 ."؟4 ص ميقتسملا طارصلا ءاضتقا 69

 .(77١5/؟) يقهيبلل ناميإلا بعشل عماجلا 20

 . )70/١”( قارع نبال ةعوفرملا ةعيرشلا هيزنت (9)

 .77 ص 5 ج ةيلاعلا بلاطملا (4)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ماشلا نم اًدصاق ديربلا هجوي زيزعلا دبع نب رمع ناك :لاق نادرو نب متاح نعو

 باب يف 2'”افشلا يف ضايع يضاقلا هركذ .مالسلا ِهْيلَي يبنلا هنع ءىرقيل ةنيدملا ىلإ
 . ةرايزلا

 يقهيبلاو ايندلا يبأ نبا هاور هنأ افشلا حرش يف يراق يلع الملاو يجافخلا ركذو

 هللا لوسر ىلإ مالسلا نولسري مهنأ فلسلا بأد نم ناك :يجافخلا لاقو «بعشلا يف

 «انهّيك رمعو ركب يبألو مالسلاو ةالصلا هيلع هل لسريو هلعفي رمع نبا ناكو هِي

 اذه يف نكل هنع اًديعب ناك نإو هيلع ملس نم مالس هغلبي ناك نإو ْهكي هللا لوسرو
 تالصلا يف يدابآ زوريفلا هركذو ."'”هسفنب مالسلا هيلع هدرو هدنع هباطخ ةليضف
 , 9 دشبلاو

 :يوبنلا ربقلا نم عمسي ناذأو مالسو توص

 نم ربتعي يذلا نئسلا هباتك يف يمرادلا هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا ىور

 زيزعلا دبع نب ديعس نع دمحم نب ناورم انربخأ :لاق «ةتسلا ةيثيدحلا لوصأللا بتك

 ديعس حربي ملو مقي ملو (ٌةئالث ِهِلَك يبنلا دجسم يف نذؤي مل ةرحلا مايأ ناك امل :لاق

 ربق نم اهعمسي ةمهمهب الإ ةالصلا تقو فرعي ال ناكو ءدجسملا نم بيسملا نبا

 توملا ينمت ماكحأ يف باهولا دبع نب دمحم خيشلا هلقنو .“”'هانعم ركذف ِهْلَي يبنلا
 26ه) 2

 لاقو .2"سوماقلا بحاص يدابآ زوريفلا نيدلا دجم مامإلا ةياورلا هذه لقنو

 هيلع تملسف هلك يبنلا ربق ىلإ تمدقتف ةنيدملا تئجف تججح :نابيش نب ميهاربإ
 . مالسلا كيلعو : ةرجحلا لخاد نم تعمسف

 :عئاقولا هذهل ةيميت نبا دييأت
 وأ اذجسم ربقلا ذاختا نع همالك ضرعم يف عئاقولا هذه ةيميت نبا خيشلا ركذ

 مالسلا در اوعمس اًموق نأ نم ىوري ام بابلا اذه يف لخدي الو :لاق مث ءدبعي اًنثو

 .87/؟ ةرايزلا باب افشلا )١(

 .015/7 يجافخلل ضايرلا ميسن 22(

 ”١90. ص يدابآ زوريفلل رشبلاو تالصلا (؟)

 45/١. ىمرادلا ننس (4)

 .47/* باهولا دبع نب دمحم خيشلا تافلؤم ةعومجم (5)
 .04 ص رشبلاو تالصلا (5)
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 عمسي ناك بيسملا نب ديعس نأو «نيحلاصلا نم هريغ روبق وأ ٍةِكَك يبنلا ربق نم

 ركذي ام كلذكو :رخآ عضوم يف لاق مث ."'”كلذ وحنو ةرحلا يلايل ربقلا نم ناذألا
 لوزن لثم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع دجوت ىتلا تاداعلا قراوخو تاماركلا نم
 اهرواج نمعو اهنع رانلا عافدناو اهل مئاهبلاو نيطايشلا يقوتو اهدنع ةكئالملاو راونألا

 سنألا لوصحو مهضعب دنع نافدنالا بابحتساو ىتوملا نم هناريج يف مهضعب ةعافشو

 ءهيف نحن امم سيل قح اذه سنجف اهب ناهتسا نمب باذعلا لوزنو اهدنع ةنيكسلاو
 ةمرحلا نم هللا دنع اهل امو ءهتمحرو هللا ةمارك نم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق يف امو
 . "”كلذ ليصفت عضوم اذه سيل نكل «قلخلا رثكأ همهوتي ام قوف ةماركلاو

 غزن ناطيشلا نم كنغزني امإو
 ْذِحَتَسأَ ريغ عع >2 مهم يه

 مون ناطْيَشلا نم كتغزني امو :ىلاعت هللا لاق

 .[5 :تلصن] 469 مِيَِعْل

 ىلع نيئرجتملاو نيفراعلا دئاوم ىلع نيلفطتملا نم ريثك اهرهاظب رتغي ةيآلا هذه

 دمحم انديس ىلع ناطيشلا طلست زاوج ىلع اهب نولدتسيف نيملاعلا بر مالك ريسفت

 ثيداحألا وأ ةدراولا تايآلا نم اهريغبو ةيآلا هذهب نيلدتسم هل هتسوسو زاوجو هلك

 ةاعارم وأ قئاقحلا نع ثحبلا نود ظافلألا نم رهاظلا ءارو اًيرج بابلا اذه يف ةيورملا

 صن لك ىلع مكحت يتلا ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعملا ةرتاوتملا ةينيقيلا لوصألا

 .اهفلاخي

 . هيِئَع هللا لوسر دمحم انديس مهنمو ءايبنألا ةمصع لامك لوصألا هذه نمو

 ناطيشلا نم ِةِكَي يبنلا ةمصع ىلع ةعمجم ةمألا نأ ملعا :ضايع يضاقلا لاق
 هلاوحأ لك ىف لب سواسولاب هرطاخ ىلع الو ىذألا عاونأب همسج يف ال ءهنم هتيافكو

 ( : هلع هللا لوسر لاق :لاق هيل دوعسم نب هللا دبع نع حيحصلا يف

 لوسر اي كايإو :اولاق . «ةكئالملا نم هنيرقو نجلا نم هنيرق هب لكو لإ يأ نم مكتم

 .«ملسأف هيلع ىنناعأ هللا نكلو يايإو» :لاق ؟هللا

 .ريخب الإ ينرمأي الف :روصنم نع هريغ داز
 ححصو - هنم انأ ملسأف يأ ميملا مضب ُملسأف يور «هانعمب اهئ ةشئاع نعو

 )١( ص ةيميت نبا خيشلل ميقتسملا طارصلا ءاضتقا (؟)و ”31/7 37/4*.
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 اح نم لقتنا هنأ نيرقلا ينعي ميملا حتفب ملسأف يورو .اهحجرو ةياورلا هذه مهضعب
 مهضعب هاورو .ثيدحلا رهاظ وهو «كلملاك ريخب الإ رمأي ال راصف مالسإلا ىلإ هرفك
 . ملستساف

 ملو هنم دعب نمب فيكف مدآ ينب ىلع طلستملا هنيرقو هناطيش مكح اذه ناك اذإف

 َتَلَتَعَرَي اًمِإَو# : ىلاعت هلوق ىنعم امف :ليق نإف .هنم وندلا ىلع ردق الو هتبحص مزلي
 .ةيآلا ["5 :تلصف] هنأ ٌدِعَتْسَأَ ْمْرَم نطِيّشلأ نم جب لس سدر كغ ء

 هجوت يتلا تاباطخلا نم هريغك اذهو هك هتمأ باطخلا اذهب دارملا نأ :باوجلاف

 .هتمأ اهب دارملا نوكيو ِةكَك يبنلا ىلإ
 آم

 وَمن اذإ لإ ين الو ٍلوُسَر نم َكِلَبَق نم اَنْلَسَرَأ اموا» .يلاعت هلوق كلذ نمو
 ُدّنأَو ديلي هدأ عيسي رك مث ُنطِيَّشلا ىتلي ام ُهَّنَأ حسم ءِويَتْمَأ ىف ٌنَطِبَّتلَ لأ
 0١[. :جحلا] 469 ٌمِيكَح ٌمِيِلَع

 نم ريثك ماهفأ تءاسو ؛ءاملعلا نم ريثك مادقأ ةيآلا هذه ىنعم يف تلز دقف

 هانعم نوكيو ءأرق اذإ هانعم «(ىنمت اذإ» نأو «ةوالتلاب انه ىنمتلا اورسف ذإ «ءارقلا

 يقليو هتءارق ىلع طلستي ناطيشلا نإف هيلإ يحوأ ام يبنلا وأ لوسرلا أرق اذإ هنأ ذئنيح
 .ناطيشلا هاقلأ يذلا كلذ هللا خسني مث ءاشي ام اهيف

 أرق امل لَك ىبنلا نأ يور ام :ىهو «قينارغلا ةصقب ليوأتلا اذه ةحصل اولدتساو

 كلت :لاق (ىرخألا ةثلاثلا ةانمو «ىّرزعلاو تاللا متيأرفأ) :لاقو «مجنلاو» ةروس

 . ىجترتل اهتعافش نإو .ىلعلا قينارغلا

 هب ىمس «قينرغو قونرغ اهدحاو «ءاملا ريط نم روكذلا ءلصألا ىف «قينارغلا»

 نم مهبرقت مانصألا نأ نومعزي اوناكو «معانلا ضيبألا باشلا اًضيأ قونرغلاو

 «ىلعلا قينارغلا عمل اهنإو «ىجترتل اهتعافش نإ :ةياور يفو 2«ىضترت» ىوريو
 دجسو ءدجس ةروسلا متخ املف «ىجترت ةعافشلا كلت «ىلعلا ةقنارغلاو :ىرخأ يفو

 . مهتهلآ ىلع ىنثأ هوعمس امل رافكلاو نوملسملا

 ناك ٍةكَك يبنلا نأو هناسل ىلع اهاقلأ اًناطيش نأ تاياورلا ضعب يف عقو امو
 نزح ناطيشلا كلذ ىقلأ املف «هموق نيبو هنيب براقي ءيش هيلع لزن ول نأ ىنمتي

 يمت اَذِإ لإ ب الو لوُسَر نم َكَِبَك نم اَنْلَسرَأ ًآامو#» :هل ةيلست ىلاعت هللا لزنأف 2 أك ل 5
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 ُهَسَأَو يلب َ مكي مث 0 0 ىَقْلي م 2 مس ءهيَسيمُأ ف طيس 2

 101 :جحلا] 40 ٌديكح ديل
 اذِإَو ُهَرَْع انِيَع َّرْنِر كلا آمِيَْوأ َىِلا ِنَع َكَتْيِتسَل اوداك نإر» :هلوقو دس رم سرع مس

 و

 . 17 :ءارسإلا] 40 اليلَخ َكوُذَعتََل

 غابدلا زيزعلا دبع خيشلا هللاب فراعلا مامإلا هلاق ام وه ةيآلا ريسفت يف حيحصلاو

 | :وهو هيل

 نم ةمأ ىلإ ءايبنألا نم اًيبن ثعب الو ءلوسر نم لسرأ ام ىلاعتو هناحبس هللا نإ
 هيلع صرحيو هيف بغريو مهل هببحيو هتمأل ناميإلا ىنمتي لوسرلا كلذو الإ ممألا

 لاق يذلا لَو انيبن كلذ يف مهتلمج نم «ةجلاعملا دشأ هيلع مهجلاعيو صرحلا ةياغ

 ِيِدَحْلا اًدنْهي ايي ْرَّل نإ رنا َكلَع َكَسَنَن محب َكْلَمْلَظ :ىلاعتو هناحبس برلا هل
 َننِمْرُمِب ٌتْصَرَح ْوْلَو نياّنلا مك آمَو» :ىلاعت لاقو .[1 :فهكلا] 46 اَنَسْأ

 «تيِنِمْؤُم افوكَي ٌّقَح ٌساّنلَ ةركت ت َتناَفَأألل :ىلاعت لاقو ٠١[0 :فسوي] ,1 4©
 امك فلتخت ةمألا مث «ىنعملا اذهل ةنمضتملا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ [44 :سنوي]

 رفك نم امأف [157 :ةرقبلا] ريك نك مُمَو َنَماَ ْنَم مُهْنيَق أوُنلَتْخا ٍنِكلَوإ# :ىلاعت لاق
 نمؤملا اذكو ءهرفكل ةبجوملا ةلاسرلا ىف ةحداقلا سواسولا ناطيشلا هيلإ ىقلأ دقف

 يف فلتخت تناك نإو بلاغلا يف بيغلاب ناميإلل ةمزال اهنأ سواسو نم ولخي ال اًضيأ
 ْ ْ .تاقلعتملا بسحبو ةرثكلاو ةلقلاب سانلا

 دشرلاو ريخلا مهل بحيو هتمأل ناميإلا ىنمتي هنأ ىنمت ىنعمف اذه ررقت اذإ

 هيقلي امب نوكي اهيف ناطيشلا ءاقلإو «يبنو لوسر لك ةينمأ هذهف «حاجنلاو حالصلاو

 «نينمؤملا هللا محريو ءمهضعب رفكل ةبجوملا سيواسولا نم ةوعدلا ةمأ بولق يف
 يقبيو «ةلاسرلاو ةينادحولا ىلع ةلادلا تايآلا اهيف مكحيو مهبولق نم كلذ خسنيف
 سيواسولا نأ اذه نم جرخف «هب اونتتفيل نيرفاكلاو نيقفانملا بولق يف قي هللا كلذ

 ىلع مودتو نينمؤملا ىلع مودت ال اهنأ ريغ ءاّعم نيقيرفلا بولق يف ًالوأ ىقلت
 القن ةلطاب ةصق اهنإف قينارغلا ةصق امأو «ةميركلا ةيآلا ريسفتب قلعتي ام اذهف ؟نيرفاكلا
 . القعو

 دنسب ةقث هاور الو ةحصلا لهأ نم دحأ هجرخي مل ثيدح اهثيدح نإف «ًالقن» امأ

 «بيرغ لكب نوعلوملا نوخرؤملاو نورسفملا هلثمبو هب علوأ امنإو ءلصتم ميلس
 .ميقسو حيحص لك فحصلا نم نوفقلتملا

 لهأ ضعبب سانلا يلب دقل :لاق ثيح يكلاملا ءالعلا نب ركب يضاقلا قدصو

 « ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا



 19 ةوبنلا ناديم يف : يناثلا مسقلا 59

 عاطقناو «هتاياور بارطضاو هتلقن فعض عم نودحلملا كلذب قلعتو ء«ريسفتلاو ءاوهألا

 هتباصأ دقو اهلاق :لوقي رخآو «ةالصلا ىف هنإ :لوقي لئاقف ءهتاملك فالتخاو «هدانسإ

 ناسل ىلع اهلاق ناطيشلا نإ :لوقي رخآو ءاهسف هسفن ثدح لب :لوقي رخآو «ةنس
 لب :لوقي رخآو .كتأرقأ اذكه ام :لاق ليربج ىلع اهضرع امل لَك يبنلا نإو

 اذكه ام هللاو :لاق كلذ ِْلكك يبنلا غلب املف اهأرق لك يبنلا نأ ناطيشلا مهملعأ

 .ةاورلا فالتخا نم كلذ ريغ ىلإ «تلزنأ

 الو .مهنم دحأ اهدنسي مل نيعباتلاو نيرسفملا نم هنع ةياكحلا هذه تيكح نمو

 .ةيهاو ةفيعض اهيف قرطلا رثكأو .,بحاص ىلإ اهعفر

 لثم نع هتهازنو ِةْكَي هتمصع ىلع ةمألا تعمجأو ةجحلا تماق دقف «ًالقع» امأو

 وأ ء«رفك وهو هللا ريغ ةهلآ حدم نم اذه لثم هيلع لزني نأ هينمت نم امإ ةليذرلا هذه
 نأ كي يبنلا دقتعيو هنم سيل ام هيف لعجي ىتح نآرقلا هيلع هبشيو ناطيشلا هيلع روستي
 ل هقح يف عنتمم هلك كلذو «مالسلا هيلع ليربج ههبني ىتح هنم سيل ام نآرقلا نم
 نم موصعم وهو ءاّوهس وأ ءرفك كلذو اًدمع هسفن لبق نم ِةْلَك يبنلا كلذ لوقي وأ
 .هلك اذه

 ال هناسل وأ هبلق ىلع رفكلا نايرج نم ِهكَي هتمصع عامجإلاو نيهاربلاب ررقت دقو
 نوكي وأ «ناطيشلا ىقلي امم كلملا هيقلي ام هيلع هبتشي نأ وأ ءاوهس الو اًدمع

 دقو ءهيلع لزني مل ام اًوهس الو اًدمع ال هللا ىلع لوقتي نأ وأ «ليبس هيلع ناطيشلل
 4+ :ةقاحلا] «(© نبل, ُهْنِم [َدعْخَل © لبواتألا صعب انلَع لوقت ُرلَو# :ىلاعت هللا لاق

 انَِلَع َكَل دمي ال مث ِتاَمَمْلا ٌفْعِسَو ِةزيَحْلا ٌفْعِض َكَلَسْهَدَدَل اًدإ# :ىلاعت لاقو ء[؛ه لم مل اسم رع دم رع ره 0 رام حم
 .[06 :ءارسإلا] 409 ايِصن

 حدملا جزتمم ماسقألا ضقانتم مائتلالا ديعب ناكل يور امك ناك ول مالكلا اذهو

 ديدانصو نيملسملا نم هترضحب نمو ِةكَي يبنلا ناكلو «مظنلاو فيلأتلا لذاختم «مذلاب

 حجر نمب فيكف «لمأتم ىندأ ىلع ىفخي ال اذهو «كلذ هيلع ىفخي نمم نيكرشملا
 ؟هملع مالكلا حيصف ةفرعمو نايبلا باب يف عستاو ؛هملح

 ةلهجلاو بولقلا ةفعضو نيكرشملا يدناعمو نيقفانملا ةداع نم ملع دق هنإ مث

 مهرييعتو «ةنتف لقأل دلك يبنلا ىلع ودعلا طيلختو ةلهو لوأل مهروفن نيملسملا نم

 رهظأ نمم ضرم هبلق يف نم دادتراو ةنيفلا دعب ةنيفلا مهب ةتامشلاو «نيملسملا
 ةفيعضلا ةياورلا هذه ىوس اًئيش ةصقلا هذه يف دحأ كحي ملو ةهبش ىندأل مالسإلا

 دوهيلا اهب تماقألو «ةلوصلا نيملسملا ىلع اهب شيرق تدجول كلذ ناك ولو «لصألا
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 ءافعضلا ضعبل كلذ يف تناك ىتح ءارسإلا ةصق يف ةرباكم اولعف امك «ةجحلا مهيلع

 اهنالطب ىلع لدف ةفش تنب اهببسب ملسم نع الو «ةملك اهيف دناعم نع يور امف «ةدر

 هللا ديسلا

 رماع ينب نم طهر يف كي يبنلا ىلإ دفو هنأ :هيبأ نع ريخشلا نب هللا دبع نع
 تنأو لوط انيلع لوطأ تنأو انديس تنأو ءانيلو تنأ انلقف «هيلع انملسف :لاق

 مكنرجتسي الو مكلوق اولوق» :لاقف ءءارغلا ةنفجلا تنأو ءًالضف انيلع لضفأ
 ا يأ مكنرجتسي ال :هلوقو «دمحأ هآور .2(مكنيوهتسي الو» :لاق امبرو «(ناطيشلا

 . كلذ ىلإ مكرجي

 :لاقف ِةَنلَك ىبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق هيبأ نع ثدحي ريخشلا نب هللا دبع نع

 اهمظعأو ًالوق اهيف اهلضفأ تنأ :لاق ؛«هللا ديسلا» :ِْكَي ىبنلا لاقف ؟شيرق ديس تنأ
 هاور .(ناطيشلا هرجتسي الو :هلوقب مكدحأ لقيل» : هع هللا لوسر لاقف ءالوط اهيف

 انمظعأو ًالضف انلضفأو انلق ««هللا ديسلا» :لاقف ءانديس تنأ انلقف ةياور ىفو

 وبأ هاور .«ناطيشلا مكنيرجتسي الو مكلوق ضعب وأ مكلوقب اولوق» :لاقف ءالوط

 .هل ءالكو مكذختي ال يأ مكنيرجتسي ال :هلوقو «دواد

 ىلع ديسلا ظفل قالطإ زوجي ال هنأ ثيدحلا اذه رهاظ نم مهضعب مهف دقو

 قلطأ نم رفكف نيتنعتملا ضعب داز لب «ىلاعتو هناحبس قلاخلاب صتخي هنأو قولخملا

 . ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلل مداصم لطاب لوق وهو «قولخملا ىلع ديسلا ظفل

 :قولخملا ىلع ديسلا قالطإ ةلدأ

 ,["9 :نارمع لآ] «ابوصَحَو اًدّيَسَو# : 222 ىيحي نع ىلاعت لاقف باتكلا امأ
 لاقو «[10 :فسوي] «باَبْلَأ اَدَل اًهَدّيَس اَنيلآَو# :زيزعلا ةأرماو فسوي نع ىلاعت لاقو
 نتُب ال مي :ىلاعت لاقو «[57 :بازحألا] «نةَربكَو انتَداَس انعْطَأ نإ :رافكلا نع
 .[41 - 4١ :ناحدلا] دل َْمِحَّن نس الإ توُرَصُي ْمُه اََو اًنِيَس َكْوَم نَع ُلِوَم

 ةريره يبأ نع كلذ نمو ؛هيف ةهبش ال اًرتاوت هلك يبنلا نع ترتاوتف ةنّسلا امأو
 كولمملا نلوقي الو «يتمأو يدبع مكدحأ نلوقي ال» :لاق ِِلكك هللا لوسر نأ كلك
 مهنإف «يتديسو يديس كولمملا لقيلو «يتاتفو ياتف كلاملا لقيل «يتبرو يبر
 .دمحأ هاور .« 8 هللا برلاو نوكولمملا
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 كبر معطأ مكدحأ لقي ال» :لاق ِةكَي يبنلا نع ثدحي هك ةريره يبأ نع

 يتمأو يدبع مكدحأ لقي الو «يالومو يديس لقيلو «كبر قسا .كبر ءىضو
 .يراخبلا هاور .«يمالغو يتاتفو ياتف :لقيلو

 مكدحأ نلوقي ال» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق هيك ةريره يبأ نع ةياور يفو

 .«يديس لقيل نكلو «يبر دبعلا لقي الو «ياتف لقيل نكلو «هللا ديبع مكلكف يدبع
 .دواد وبأ هاور

 نب يلع نب نسحلا ءاجف ةريره يبأ عم انك :لاق يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع

 ةريره ابأ اي :هل انلقف ةريره وبأ هب ملعي ملو مالسلا هيلع انددرف انيلع ملسف بلاط يبأ

 :لاق مث «يديس اي مالسلا كيلعو :لاقو هقحلف انيلع ملس دق يلع نب نسحلا اذه

 ملو دانسإلا حيحص :لاقو مكاحلا هاور .«ديس هنإ) :لوقي لَ هللا لوسر تعمس

 ىرخأ ثيداحأ ةريره يبألو «تاقث هلاجرو ريبكلا يف يناربطلا اًضيأ هاورو .هاجرخي

 .بابلا يف

 هيلإ لسرأ ذاعم نب دعس مكح ىلع اولزن امل ةظيرق لهأ نأ ديعس يبأ نعو

 ىلإ وأ مكديس ىلإ اوموق» :ِلي هللا لوسر لاقف ءرامح ىلع ءاجف ِلك هللا لوسر
 .ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور ثيدحلا .«مكريخ

 ««ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو نسحلا» :ِئكك هللا لوسر لاق ديعس يبأ نعو
 .حيحص نسح ثيدح لاقو يذمرتلاو دمحأ هاور

 ذإ هيف تام ىذلا هضرم ىف كي هللا لوسر دنع اَنِإ :تلاق اك# ةشئاع نعو

 اًبحرم» :لاق اهآر املف ِدللَك هلل لوسر ةيشم اهتيشم ءىطخت ام ىشمت ةمطاف تءاج

 .ءيشب اهّراس مث هراسي نع وأ هنيمي نع اهدعقأف 2«يتنباب

 ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت امأ ةمطاف اي) :اهل لاق ٍةِكَك هنأ ثيدحلا اذه يفو

 .يسلايطلاو دواد وبأ هاور .«تكحضف ةمألا هذه ءاسن ةديس وأ نيملاعلا

 .«نينمؤملا ءاسن وأ تانمؤملا ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت الأ» :ةياور يفو

 .ةريثك قرط هلو ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور

 نإ» :ِةللَك ىبنلا لاقف نسحلا ءاج بطخي يكب ىبنلا امنيب :لاق ةركب ىبأ نعو

 هاور .«نيملسملا نم نيتئف نيب هب حلصي نأ ىلاعتو كرابت هللا لعلو ءديس اذه يئبا
 .يراخبلا

 هعم نسحو ربنملا ىلع هلك هللا لوسر تيأر :ةركب وبأ لاق ءدمحأ ةياور يفو
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 .ثيدحلا . كيس اذه ينبا نإ» :لوقيو ةرم هيلعو ةرم سانلا ىلع لبقي وهو

 هّللا لوسر لاق ءرمع نب هللا دبع نع حيحصلا ىفو .ةريثك تاياور بابلا ىفو

 يراخبلا هاور .«نيترم هرجأ هل ناك هبر ةدابع نسحأو هديس دبعلا حصن اذإ» :ُهكي

 .ملسمو

 هذه نم دارفأ ىلع ديسلا ظفل قالطإ ةرتاوتملا ثيداحألا هذه نم تبث دق اذإو

 .نيملسملا عامجإب قولخم لك نم هب ىلوأو قحأ ٍةلَك يبنلاف «ةمألا

 :«ديسلا» هلوق ىنعم

 امنإو هلل ديبع مهلك قلخلا نأو . 4# هلل ةقيقح ددؤسلا نأ ديري :يباطخلا لاق

 دهع وثيدح موق مهنأل «مدآ دلو ديس انأ» :ّهِلكك هلوق عم اديس هوعدي نأ مهعنم

 ءاسؤر مهل ناكو ءايندلا بابسأب يهك ةوبنلاب ةدايسلا نأ نوبسحي اوناكو «مالسإلاب
 ءمكتلمو مكنيد لهأ لوقب ديري مكلوقب اولوق :هلوقو .مهرمأل نوداقنيو مهنومظعي
 نومست امك اًديس ينومست الو «هباتك يف ىلاعت هللا ينامس امك ًالوسرو اّيبن ينوعداو
 مكنودوسي اوناك ذإ ,مهدحأك تسل ينإف مهلثم ينولعجت الو «مكءامظعو مكءاسؤر
 ىيحي دمحم انالوم بتكو «ةلاسرلاو ةوبنلا يف مكدوسأ ينإو ءايندلا بابسأ يف
 قالطإ يف صخر هنأ عم هنع مهعنم امنإ ؛هللا وه ديسلا :هلوق :ريرقتلا يف موحرملا
 . 7 ىهتنا .ةسيفنلا هسفنل اًمضه ةملكلا كلت

 .مدآ دلو ديس هنأ هيلإ ىحوي نأ لبق مهعنم ِهلَك هنأ لمتحيو :تلق

 ةقيقحلا يف وهف ءمكلوقب اولوقو هللا ديسلا :ِلَك هلوق امأ :يرامغلا ظفاحلا لاق

 مهتغل يف ديسلا نأل كلذب هودصق يذلا ىنعملا فرع نأ دعب انديس اولوقي نأ مهل رمأ

 الإ هقالطإو هداقتعا زوجي ال ام اهنمو «قولخملا ىلع زوجي ام اهنم ناعم ىلع قلطي
 فرصتي يذلا يزاجملاو ىلاعت هللا وهو يقيقحلا كلاملا ىلع قلطي هنإف ىلاعت هللا ىلع

 مهيلع عفتريو هموق قوفي يذلا ىلع قلطيو «ةيزاجملا ةبقرلاو كلملا قيرطب هريغ يف
 داوجلا ىلعو هبضغ هزفتسي ال يذلا ميلحلا ىلعو لضافلاو ميعزلا ىلع قلطيو ءهردق
 ةيقيقحلا ةدايسلا هيف اودقتعي نأ يشخ ديس تنأ ِةِكَي هل اولاق املف «جوزلا ىلعو ميركلا

 بجي امو هدعاوقو مالسإلاب دهع وثيدح موق مهنأل ىلاعت هلل الإ زوجي ال يذلا ىنعملاب
 ىنعملا اونيع املف «هريغ ال ىلاعت هللا وه ديسلا نأب مهيلع ضرتعاف ءزوجي امو هلل

 )١( دواد يبأ لح يف دوهجملا لذب )57/19(.
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 ىلع هقالطإ زئاجلا ىنعملا اودارأ مهنأ ملع مهلضفأ هنأ وهو ديسلاب هودصق يذلا
 هللا وه ديسلا نأب مهيلع لوألا هضارتعا ىلع تكسي ملو كلذ لوقب مهرمأف قولخملا
 كلذ لدف ءاولوق مهل لاق لب ؛هنع يهنلا ىلع ًاليلد ناكل هيلع تكس ول هنأل ىلاعت
 لي همسا ركذ دنعو هتبطاخم يف هبابحتسا دكأت ىلع

 :مدآ دلو ديس انأ

 نيب امك تاومسلاو ضرألا لهأ مامإو تاداسلا ديس وهف هلي دمحم انديس امأ
 هنأو مدآ دلو ديس هنأ ربخأو ةدايسلا هسفنل تبثأ دقف ءمدآ دلو ديس انأ :هلوقب ةحارص

 ىلع لمعلاو هب ناميإلل الإ كلذب ربخأ ام ٍةكَي هنأ ملعن ةرورضلابو «نينمؤملا ىلوم
 بجوف «لوّسر هنأ ربخأ امك ناسللاب اهب هل فارتعالاو هتدايس داقتعا وهو هاضتقم
 .ناسللاب اهب هل فارتعالاو هتلاسرب ناميالا

 يردخلا ديعس وبأو ةريره وبأ «مدآ دلو ديس انأ» :هلوق يلي هنع ىور دقو

 هللا دبع نب رباجو قيدصلا ركب وبأو عقسألا نب ةلثاوو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو
 نب نسحلاو ةشئاعو سابع نباو تماصلا نب ةدابعو مالس نب هللا دبعو كلام نب سنأو

 . ىسوم وبأو زرك مأو ناميلا نب ةفيذحو ليهك نب ةملسو يلع

 عارذلا هيلإ تعفرف ةوعد يف كَم يبنلا عم انك :لاق ةريره يبأ نع اهنمف - ١
 هجرخأ . «ةمايقلا موي سانلا ديس انأ) :لاقو « ةسهن اهنم سهلف هبجعت تناكو

 .ليوطلا ةعافشلا ثيدح يف ملسمو يراخبلاو دمحأ

 لوأو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» : هك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نعو ل

 نم لئاضفلا يف ملسم هاور .«عفشم لوأو عفاش لوأو ربقلا هنع قشني نم

 .هنئس نم ةنسلا يف دواد وبأو هحيحص

 الو ةنجلا لخدي نم لوأ انأ» : لاق ِهنِئكك هللا لوسر نع هيئلك ةريره يبأ نعو ا

 ةمايقلا موي دمحلا ءاول يديب انأو ءرخف الو عفشم لوأو عفاش لوأ انأو «رخف

 ةنجلا لخدي صخش لوأو ءرخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأو ءرخف الو

 وبأ هاور .«ليئارسإ ينب يف ميرم لثم ةمألا هذه يف اهلثمو ِةْلَذ دمحم تنب ةمطاف

 . ةوبنلا لئالد يف ميعن

 الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ) :ِةلكَع هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نعو 4
 تحت الإ هاوس نمف مدآ ذئموي يبن نم ام رخف الو دمحلا ءاول يديبو ءرخف
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 نباو يذمرتلاو دمحأ هآور .ارخف الو ضرألا هنع قشنت نم لوأ انأو يئاول

 هتحت دمحلا ءاول يديب عفشم عفاش لوأو ضرألا هنع قشنت نم لوأو رخف الو

 نم نيعبسلاو عباسلا عونلا يف هحيحص يف نابح نبا هاور .«هنود نمف مدآ

 .ثلاثلا مسقلا

 دلو نم ىفطصا هللا نإ» :ِكَي هللا لوسر لاق :لاق عقسألا نب ةلثاو نعو - 1

 مشاه ينب شيرق نم ىفطصاو اًشيرق ةنانك نم ىفطصاو ةنانك ليعامسإ

 نم لوأو رخف الو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأف ءمشاه ينب نم ينافطصاو

 هحيحص ىف اًضيأ نابح نبا هاور .«عفشم لوأو عفاش لوأو ضرألا هنع قشنت

 .يناثلا مسقلا نم نيرشعلاو عبارلا عونلا يف

 باب ةقلحب ذخأي نم لوأ انأ» :ِةيكي هللا لوسر لاق :لاق هيلظ سابع نبا نعو -
 نيلوألا ديس انأو نينمؤملا ءارقف ىعمو هللا اهينلخديف وأ ىل هللا اهحتفيف ةنجلا

 .سودرفلا دنسم يف يمليدلا هأور ارخف الو نييبنلا نم نيرخآلاو

 لك ىلإو سنإلاو نجلا ىلإ تلسرأ» :ِهْلَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نعو

 اًدجسمو اًروهط اهلك ضرألا يل تلعجو ءايبنألا نود مئانغلا يل تلحأو دوسأو رمحأ

 شرعلا زونك نم تناكو ةرقبلا ةروس ميتاوخ تيطعأو اًرهش يمامأ بعرلاب ترصنو

 ليجنإلا ناكم ةدتاملاو ةاروتلا ناكم ىناثملا تيطعأو ءايبنألا نود اهب تصصخو

 «(؛ةرخآلاو ايندلا يف مدآ دلو ديس انأو لصفملاب تلضفو روبزلا ناكم ميتاوخلاو

 .ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأ هاآور .ثيدحلا

 نم اسلجم مهبرقأو اودجس اذإ مهمامإو اوسلبأ اذإ مهرشبمو اودرو اذإ مهقئاسو اوثعب

 هاور .«ينيطعيف لأسأو ينعفشيف عفشأو ينقدصيف ملكتأف لوقأ اوعمتجا اذإ ىلاعت برلا

 .لئالدلا يف ميعن وبأ

 وبأ ظفاحلا اهلك اهركذ دقو ثيدحلا اذه تاياور نم هانبختنا ام ضعب اذه

 ملعلا تدافأ ةرتاوتم قرط هذهف :لاقو يرامغلا قيدصلا نب دمحم نب دمحأ ضيفلا

 .«ةنمؤمو نمؤم لك ىلوم هنأو مدآ دلو ديس انأ» :لاق ِةْلَي يبنلا نأب يعطقلا ينيقيلا

 ىلإ راشأ ٍةكَي هنإ لب هب قطنلاب الإ متي الو مزال متحو بجاو ضرف كلذب ناميإلاف
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 نع ثيدحلا يف ءاج دقف ةدايس نودب فيرشلا همسا ركذي نم ىلع داقتنالاو هب رمألا

 لاق مث «هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ىلع ِةككي هللا لوسر دعص :لاق هللا دبع نب رباج

 نب هللا دبع نب دمحم تنأ :انلق ؟انأ نم نكلو ءمعن :لاق هللا لوسر انلق ؟انأ نم

 مكاحلا هاور ءارخف الو مدآ دلو ديس انأ) :لاق «فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع

 داقتناب ةربع الو هعم قحلاو :تلق «هاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه لاقو

 يف نابح نبا امهركذ يمشاهلا مساقلاو راطعلا قاحسإ نب ديبع نم لك نإف يبهذلا

 .امهيلع هريغو متاح وبأ ىنثأو تاقثلا

 ؛هللا دبع نب دمحم تنأ مهلوق بقع رخف الو مدآ دلو ديس انأ :ِلي هلوقف

 اهركذ مدع ىلع داقتنالاو ةدايسلاب رمألا يف فرعلا بسح ىلع يلج صن لب رهاظ

 .رخف الو مدآ دلو ديس هنإف دمحم انديس اولوقت ال مل :لاق هنأكف

 ميظعتلا نع درجملا همساب هيدانن نأ اناهن ىلاعت هللا نأ اًحوضو هديزيو كلذ ديؤي

 .[5 :رونلا] «اضعَي مكضَحَب ِءَعدَك مكي لولا كصذ أولي الا : ىلاعت لاقف

 نأ ةكي هللا مهاهن سمانلا نأ هي هلئاضن نمو :ةوبنلا لئالد يف ميعن وبأ لاق

 مهءايبنأ نوبطاخي اوناك مهنأ ممألا رئاس نع ربخأو همساب ِهِكَي هللا لوسر اوبطاخي

 ىسيعاي :مهلوقو ؛ةهلآ مهل امك اَهَلِإ انل لعجا ىسوم اي :مهلوقك مهئامسأب مهلسرو
 ءاعد اولعجت ال :لاقو انتئا حلاص ايو انتئجأ دوه ايو «كبر عيطتسي له ميرم نبا

 اهيفرت ةلاسرلاو ةوبنلاب هتينكت ىلإ ىلاعت هللا مهبدنف اًضعب مكضعب ءاعدك مكتيب لوسرلا

 . هئايبنأو هلسر نيب [نم] ةليضفلا هذهب هللا هصخ .هتيترمل اًميرشتو هتلزنمل

 لعدَك مكي لولا ةصخ ْأُلَمْج ال : ىلاعت هلوق يف سابع نبا لاق

 نع هللا مهاهنف مساقلا ابأ اي دمحم اي نولوقي اوناك :لاق [7" :رونلا] أَم ضني مُكِضَعَب

 .هللا لوسر اي ءهللا يبن اي اولاقف لاق كي هيبنل اًماظعإ كلذ

 اياوعدي نأ مهرمأ :لاق [58 :رونلا] 4ص ص م زم اعدك * :دهاجم نعو

 .مهجت يف دمحم اي نولوقي الو عضاوتو نيل يف هللا لوسر

 «اضنب كنب دك حسيتي لولا ةحخ ْاُنَمََج الط :هلوق يف ةداتق نعو
 .هوفرشيو هومخفي نأ مهرمأ :لاق [17 :رونلا]

 : ظفلب متاح يبأ نباو رذنملا نباو ديمح نب دبعو قازرلا دبع اًضيأ هنع هاورو

 ديمح نب دبع ىورو . .فّرشيو مخفي نأو مّظعي نأو لبي نأو هيبن باهي نأ هللا رمأ

 لاق اذكهو هللا لوسر اي اولوق نكلو دمحم اي اولوقت ال :لاق ةيآلا يف ةمركع نع

 .اًضيأ ديمح نب دبع امهنع هاور اميف نسحلاو ريبج نب ديعس

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 106 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم ل

 لتاقم لاقو دوسُي نأو مظعُي نأو لجبُي نأو هيبن باهُي نأ هللا رمأ :ةداتق لاقو
 اولوقف هوفرش نكلو هللا ديع نبا اي :اولوقت الو دمحم اي هؤمتوعد ذإ هومست ال : لوقي

)2 

 ةيدمحملا ةمألا يف بهاذملا ءاهقفو مالسإلا ةمئأ هيلع قفتا يذلا وه ىنعملا اذهو
 صن كلذكو ىنعملا اذه ىلع ةيآلا هذه نم اذخأ همساب ٌةَِك هئادن ميرحت ىلع اوصنف
 : ةيوبنلا ةريسلا يف هتيفلأ يف يقارعلا ظفاحلا لاق امك صئاصخلاو ريسلا ءاملع هيلع

 هتعن لبهمساب ىداني الو هتوص قوف عفرلا لحيالو

 : هتيزمه .يف ىركز نبا لاقو

 ءادنلا مذو مكمساب مكتو عد تمرح مكردق ةمرحلو

 كمساب كوداني نأ مهرذحو هدابع بدأ همسا لج هللا نأ ينعي اهحرش يف لاق
 هدنع ير ل ا رق ا ل: ىلاعت هلرق لإ :اولوقيف

 أضع كيب دك عكسي لولا ةصذ اوُلَمَج ال :ىلاعت هلوق ىلإ ةراشالاو
 0 ميظعتلا عم هللا يبن ايو هللا لوسر اي اولوق نكلو [57 :رونلا]
 مخفألا برقألا اندبعو مظعألا انبئانو ربكألا انتفيلخ هنأل عضاوتلاو توصلا ضفخو
 هيلإ مكباستناو انب قلعت هب هب مكقلعتو انعم بدأت هعم مكبدأتو انل ميظعت هل مكميظعتف
 :لاق هومظعتو هومرتحت نأ مكيلع قحف انيديأ نيب للذت هيدي نيب مكللذتو انيلإ باستنا
 وبأ لاق [؟ :تارجحلا] '"”4ِلَوَملب ُمَل اوُرَهْجَج الو# :ىلاعت هلوق اًضيأ طمنلا اذه نمو
 نكلو ضعبل مكضعب ءادن همساب هودانت الو باطخلاب هل اوظلغت ال يأ «يكم دمحم
 اذه نمو هللا يبن اي هللا لوسر اي هب ىداني نأ بحي ام فرشأب هودانف هورقوو ه هومظع

 ديسلا نم ةياورلا يف دازي امو :ضايع يضاقلا لاق هلك هركذ دنع هديوست ىنعملا
 | .لكي هريقوتو هزيزعتب رمألا ىضتقم وهو ءها دري مل نإو نسح ىلوملاو

 :ينوديست ال

 هنأل ٍةك هللا لوسرل هتبسن حصي ال وهو اًيوبن اًثيدح سانلا ضعب هنظي ربخلا اذه
 همالسو هللا تاولص داضلاب قطن نم حصفأل هتبسن زوجت ال يوغل أطخو شحاف نحل
 اذه سانلا ضعب كردأ كلذلو دوس امنإو برعلا ةغل يف دري مل ديس لعفلا نأل ءهيلع

 .848 ص قيدصلا نب دمحم نب دمحأ ضيفلا يبأ نيدلا باهش ظفاحلا مامولل ناذآلا فيئشت 0(

 2.8/8 ص ناذآلا فينشت (؟0)
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 اًنالطب دشأ اًضيأ اذه نكلو «ةالصلا يف يندوست ال : ظفلب ثيدحلا نإ اولاقف ىنعملا

 يف نيثدحملا نم ريثك هدروأ دقو لَك هللا لوسر انديس ىلع ءارتفاو اًبذك مظعأو
 نيدلا لالج مامإلا هنع لئسو .ةِكَب هللا لوسر ىلع اًبذك تعضو يتلا تاعوضوملا

 «يطويسلل يواحلا يف كلذ ىلع صن امك ؛لطاب هنإو دري مل هنأب باجأف «يطويسلا
 مامإلا لاق كلذكو ءهل لصأ ال هنأ ؛ةنسحلا دصاقملا يف يواخسلا ظفاحلا لاقو

 ةيعفاشلا ءاهقف ضعبو يمتيهلا رجح نباو يلمرلا سمشلاو يلحملا نيدلا لالج
 ال :مهلوق كلذكو هنالطب ىلع هتاعوضوم يف يراقلا صنو «ةيفنحلاو ةيكلاملاو

 ظفاحلل ءافخلا فشك باتك يف ءاج دقو ءاًضيأ لطاب هنإف دجسملا يف ينومظعت

 يف يجانلا لاقو ءهل لصأ ال يواخسلا يأ - دصاقملا يف لاق :هصن ام ينولجعلا

 .445 ص ١ ج «ىرتفم دّلوم ٌبِذكف :ةافعلا زنكب ىمسملا هدلوم لئاوأ

 :ةمايقلا موي ديس
 ضعب يف هك هلوق نم مهضعب همهف امك ةمايقلا مويب ةصاخ ةدايسلا هذه تسيلو

 لاق «ةرخآلاو ايندلا يف مهديس وه لب .«ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» :تاياورلا

 نم لوأو ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ) :ِهلَك هلوق ءملسم حيحص حرش يف يوونلا

 يف هموق قوفي يذلا وه ديسلا :يورهلا لاق (عفشم لوأو عفاش لوأو ربقلا هنع قشني

 لمحتيو مهرمأب موقيف دئادشلاو بئاونلا يف هيلإ عزفي يذلا وه :هريغ لاقو ءريخلا
 .مهنع اهعفديو مههراكم مهنع

 :«رخف الو» هلوق ىنعم

 ريغ يف رخفلا يفنب حرص لب ءاّرخف هلقي مل .«مدآ دلو ديس انأ» :ِهكك هلوقو

 : امهدحأ ؛ نيهجول هلاق امنإو ءرخف الو مدآ دلو ديس انأ .روهشملا ثيدحلا ىف ملسم

 نم هنأ :يناثلاو 1١١[: :ىحضلا] 407 ْثْرَحَف َكَيَر َةَمَعِنب اأو :ىلاعت هلوق لاثتما

 لَك هورقويو هاضتقمب اولمعيو هودقتعيو هوفرعيل هتمأ ىلإ هغيلبت هيلع بجي يذلا نايبلا
 قلخلا ىلع لَك هليضفتل ليلد ثيدحلا اذهو :ىلاعت هللا مهرمأ امك هتبترم يضتقت امب

 نييمدآلا لضفأ لَك وهو «ةكئالملا نم لضفأ نييمدآلا نأ ةنّسلا لهأ بهذم هنأل مهلك
 :هجوأ ةسمخ نم هباوجف ؛ءايبنألا نيب اولضفت ال :رخآلا ثيدحلا امأو «مهريغو

 .هب ربخأ ملع املف مدآ دلو ديس هنأ ملعي نأ لبق هلاق ل هنأ : لوألا

 . اًعضاوتو اًبدأ هلاق : ىناثلا

 .لوضفملا صيقنت ىلإ يدؤي ليضفت نع وه امنإ يهنلا نأ :ثلاثلا
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 يف روهشملا وه امك ةنتفلاو ةموصخلا ىلإ يدؤي ليضفت نع ىهن امنإ : عبارلا

 امنإو اهيف لضافت الف ةوبنلا سفن يف ليضفتلاب صتخم يهنلا نأ : سماخلا
 :ىلاعت هللا لاق دقف ليضفتلا داقتعا نم دب الو ىرخأ لئاضفو صئاصخلاب لضافتلا

 .[158 :ةرقبلا] ''”4نضَعَب َلَع ْمُهَصَنب اَنَلَصَم ُلَسْرلا كلت ماهر سر يه وسءم سعه ج

 ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال

 هللا دبع :اولوقف ءهدبع انأ امنإف «ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال»
 . حيحصلا يف يراخبلا هاور .(هلوسرو

 ءارطإلاو ءهلوأ مضب (ينورطت الز :هلوق :حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 يف ينيعلا لاقو "”هحدم يف تطرفأف هتحدم اًنالف تيرطأ :لوقت «لطابلاب حدملا
 يف تطرفأف «هتحدم اًنالف تيرطأ :لوقت لطابلاب حيدملا وهو ءارطإلا نم وه :ةدمعلا
 , ”0هبف بذكلاو حدملا يف دحلا ةزواجم ءارطإلا :ليقو هحدم

 (هللا دبع :اولوقو) :هلوقو :حتفلا نم رخآ عضوم يف رجح نبا ظفاحلا لاقو
 نع يهنلا نم مزلي ال :يزوجلا نبا لاق «(اولوقف هللا دبع انأ امنإف) كلام ةياور يف
 امنإو «ءىسيع يف ىراصنلا هتعدا ام انيبن يف ىعدا اًدحأ ملعن ال انأل هعوقو ءيشلا
 هل دوجسلا يف نذأتسا امل لبج نب ذاعم ثيدح يف عقو ام رهظي اميف يهنلا ببس
 اًديكأت يهنلا ىلإ ردابف كلذ قوف وه امب هريغ غلابي نأ يشخ هنأكف ءهاهنو عنتماف
 ىتح «ىراصنلا حدمك ينوحدمت ال (ينورطت ال) :هلوق ىنعم :نيتلا نبا لاقو .رمألل
 :مهضعبو «هللا وه هنأ ىعّذا :مهضعبو هللا عم اًهَلِإ هلعجف ىسيع يف مهضعب الغ
 . © (هللا دبع انأ) :هلوقب يهنلا فدرأ مث هللا نبا ىعدا

 هعوضوم نع هنوفرحيف نولاغملا اهب بعالتي يتلا صوصنلا نم ثيدحلا اذهو

 لَك هحدم نع يهنلا ىلع هب اولدتسيل هلخم ريغ يف هنودرويو ههجو ريغ ىلع هنولوؤيو
 هِي هحدم نم لك نأو .كرشلا ىلإ يدؤملا مومذملا ولغلاو ءارطالا نم كلذ رابتعاو
 يف عدتبا دقف هريغ نع هزيمي امب هفصوو هيلع ىنثأو رشبلا ةماع نم هريغ نع هعفرو

 .(16 جالا ص) يوونلا مامإلل ملسم حيحص حرش )0(

 .13"00/ ج (14) :مقر (ميرم باتكلا يف ركذاو) : ىلاعت هلوق باب ءايبنألا ثيداحأ : حتتفلا )20

 .#ا//7١1 (ميرم باتكلا يف ركذاو) :ىلاعت هلوق باب ءءايبنألا ثيداحأ :يراقلا ةدمع (9)
 81/1 ج انزلا يف ىلبحلا مجر باب «دودحلا باتك : حتفلا 69
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 .نيلسرملا ديس ةنس فلاخو نيدلا

 ىرطي نأ ىهن كك يبنلا نأ كلذو هبحاص رظن رصق ىلع لديو ءىبم مهف اذهو
 .هللا نبا :اولاق ذإ ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك

 راص دقف مهيبن ىراصنلا هب فصو امب هفصوو هلك هارطأ نم نأ كلذ ىنعمو

 هللا دبع هنأ اًذقتعم ةيرشبلا ةقيقح نع هجرخي ال امب هفصوو هحدم نم امأ

 سانلا لوأو ءاّديحوت سانلا لمكأ نم كش الو هنإف ىراصنلا دقتعم نع اًدعتبم هلوسرو

 هترضح ىلإ مهبرقأو هتنسب سانلا فرعأ مهو «ماركلا هباحصأ مه كلذب ءانتعا

 .هيذؤيو هبضغي ام كرتو هيضري ام لعف ىلع مهصرحأو

 نوبذي اوناك نيذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هؤارعش امأو :ةيندللا بهاوملا ىف لاق

 هيلع هل اعد دقو «تباث نب ناسحو ةحاور نب هللا دبعو كلام نب بعكف «مالسإلا نع

 يفو «اّتيِب نيعبسب ليربج هناعأ :لاقيف 2« سدقلا حورب هديأ مهللا *لاقف مالسلاو ةالصلا

 ىلع مهتبواجمب نيكرشملا ءاجه عفاد يأ ينع حفان ام ناسح عم ليربج نأ :ثيدحلا

 بعكو ناسح رافكلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هئارعش دشأ ناكو :لاق ءمهراعشأ

 نب ناسح هلك يبنلا ءارعش ناك :نيريس نبا لاق :ةباغلا دسأ ىف ريثألا نبا لاقو

 .رفكلاب مهريعي ةحاور نب هللا دبع ناكو «باسنألا ىلع لبقي ناسح ناكو

 :بلطملا دبع نب سابعلا
 كحدتمأ نأ ديرأ هللا لوسر اي :ِكَي هللا لوسر مع بلطملا دبع نب سابعلا لاق

 :لوقي أشنأف كاف هللا ضضفي ال «لق :ِةلَك هللا لوسر لاقف

 قرولا فصخي ثيح عدوتسم يفو لالظلا يف تبط اهلبق نم

 قلع الو ةغضم الو تنأ رشب اال دالبلا تطبه مث

 قرغلاهلهأو اًرسن مجلأ دقو نيفسلا بكرت ةفطن لب

 قبطادبملاع ىضماذإ محر ىلإ بلاص نم لقنت
 قرتحي فيك تنأه بلص يف اًمتتكم ليلخلا ران تدرو

 قطنلااهتحت ءايلع فدنخ نم نميهملا كتيب ىوتحا ىتح

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 تقرشأ تدلوامل تنأو

 :تباث نب ناسح

 :اهعلطم يتلا هتديصق يف لوقيو

 ءاوجلاف عباصألا تاذ تفع

 : هلو هحدم يف اهيف لوقي مث

 اًذبع تلسرأدق هللا لاقو

 هوقدص اوموقف هب تدهش
 اذنج ترّيس دق هللالاقو

 دعم نم موي لك يفانل
 اهاجه نم يفاوقلاب مكحنف

 ينع نايفس بأ غلبأ الأ

 اًذبع كتكرتانفويس نأب

 هنع تبجأف اًدذمحم توجه

 ءفكبهل تسلو هوجهتأ

 اًمينح اًوب اًكرابم توجه

 مكنم هللا ]وسر وجهي نمف

 يضرعو هدلاوو يبأ نإف

 هيف بيع ال مراص يناسل

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم

 قفألا كرونب تءاضو ضرألا

 قرتحن داشرلا ليسو رونلا

 ءالخ اهلزنم ءارذع ىلإ

 ءالبلا عفن نإ قحلا لوقي

 ءاشنالو موقنال متلقف

 ءاقللا اهتضرع راصنألا مه

 ءاجه وأ لاتق وأ بابس

 ءامدلا طلتخت نيح برضنو

 ءافخلا حرب دقف ةلغلغم

 ءامإلا اهتداس رادلا دبعو

 ءازجلا كاذ يف هللا دنعو

 ءادفلاامكريخلامكرشف

 ءافولاهتميش هللا نيمأ

 ءاوس هرصتنيو هحدميو

 ءاقو مكنم دمحم ضرعل

 ءالذلاهردكتاال يرحبو

 :بهاوملا ىف امك اًضيأ يق ناسح لوقيو

 متاخ ةربنلل هيلع رغأ

 همسا ىلإ يبنلا مسا هلإلا مضو

 هلجيلهمسانمهل قشو

 ةرتفو سأي دعب اناتأ يبن

 اًيداهو اًرينتسم اًجبارس ىسمأف

 ةنج رشبو اًرانانرذنأو

 دهشيو حولي دوهشم هللا نم
 دهشأ نذؤملا سمخلا يف لاق ذإ

 دمحم اذهو دومحم شرعلا وذف
 دبعت ضرألا يف ناثوألاو لسرلا نم

 دّئهملا ليقصلا حال امك حولي

 دمحن هللاف مالسإلاانملعو
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 دهشأ سانلا يف ترّمعام كلذب 2 يقلاخو يبر قلخلا هلإ تنأو

 دجمأو ىلعأ تنأ اّهلِإ كوس اعد نم لوق نع سانلا بر تيلاعت
 دبعن كايإو يدهتسن كايإف هلك رمألاو ءامعنلاو قلخلا كل

 :لوسرلا فرش باتكو ةباغلا دسأ يف امك ِدِكَك يبنلا بطاخي اًضيأ ناسح لوقيو

 رواجم راجو عجتنم ذالمو ذئال ةمصعو دمتعم نكراي

 رهاطلا يكزلا قلخلاب هابحف هقلخلهلإلاهريخت نماي

 رخاز رحب ضيفك دوجي نم اي 200مدآ ةبصع ريخو يبنلا تنأ

 رهاق زيزع نم كرصنل ددم امهالك ليئربجو كعم لاكيم

 لاق امك هللاو ناك :تلاقف ٌِكَي هللا لوسر ةشئاع تفصو :ةباغلا دسأ ىف لاقو

 : ين ناسح هيف

 دقوتملا ىجدلا حابصم لثم حلي هنيبج ميهبلا يجادلا يف ودبي ىتم

 دحلمل لاكن وأ قحل ماظن 2 دمحأك نوكي دق نم وأ ناك نمف

 :صيصنتلا دهاعم يف هلاق امك ديلي يبنلا حدمي هيك تباث نب ناسح لاقو

 رهدلا نم لجأ ىرغصلا هتمهو اهرابكل ىهتنمالممهدهل

 رحبلا نم ىدنأ ربلا ناك ّربلا ىلع اهدوج راشعم نأ ول ةحارهل

 : كك يبنلا حدم يف هلوق اًضيأ ناسح ىلإ هتبسن ترهتشا اممو

 ءاسنلا دلت مل كنم لمجأو  ينيع ْطقَرَت مل كنم نسحأو

 ءاشتامك تقلخ دق كنأك بيع لك نماءربم تقلخ

 :ةحاور نب هللا ديع

 :ةباغلا دسأ يف امك ةحاور نب هللا دبع لاق

 رصبلا ينئئاخ ام نأ ملعي هللاو هفرعأ ريخلا كيف تسرفت ينإ

 ردقلا هب ىرزأ دقف باسحلا موي هتعافش مرحي نمو يبنلا تنأ

 اورصن يذلاك اًرصنو ىسوم تيبثث (نسح نم كاتآام هللا تبشثف
 .دهشتسا ىتح هللا هتبثف ةحاور نبا اي هللا كتبثف تنأو :ِهلَك يبنلا هل لاقف

 :هريغو ةباغلا دسأ يف امك كي يبنلا حدمي اًضيأ ةحاور نب هللا دبع لاقو
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 انيولقف ىمعلا دعب ىدهلا انارأ

 هشارف نع هبنج يفاجي تيبي

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم

 عقاو لاق ام نأ تانقوم هب

 عجاضملا نيكرشملاب تلقثتسا اذإ

 ةباحصلا ءارعش ضعبو ىرعبزلا نب هللا دبع
 :لاق

 مومهو لبالب داقرلا عنم
 ينمال دمحأ نأ يناتأامم

 اهلاصوأ ىلع تلمح نم ريخ اي

 يتلانم كيلإرذتعمل ينإ

 ةطخ ىوغأب ينرمأت مايأ

 يندوقيو ىدرلا بابسأ دمأو

 دمحم يبنلاب نمآ مويلاف

 اهبابسأ تضقناو ةوادعلا تضم

 امهالك يادلاو كل ٌىدف رفغاف

 ةمالع كيلملا ةمس نم كيلعو

 هناهرب ةبحم دعب كاطعأ

 قداص كنيد نأب تدهش دقلو
 ىفطصم دمحأ نأ دهشي هللاو

 مشاه نمهناينب العموق

 ميهب قاورلا جلت عم ليللاو

 مومحم يننأك تبفهيف
 موشغ نيديلا حرس ةناريع
 ميهأ لالضلا يف انأ ذإ تيدسأ

 موزخ مواهب ينرمأتو مهس

 موؤشم مهرمأو ةاوغلا رمأ
 مورحم هذه ءىطخمو يبلق

 مولحواننيب رصاوأ تتأو

 موحرم محار كنإف يللز

 موتخممتاخو رغأرون
 ميظع هلإلا ناهربو اًفرش

 ميسج دايعلا يف كنأو قح

 ميرك نيحلاصلا يف لبقتم

 مورأو ىرذلا يف نكمت عرف

 :ماشه نبا ةريس يف امك لئاو نب ركب ىشعأ لاقو

 ادمرأ ةليل كانيع ضمتغت ملأ

 امنإو ءاسنلا قشع نم كاذامو

 نئاخ وه يذلا رهدلا ىرأ نكلو
 ةورثو تدقف اًنابشو ًالوهك
 عفاي انأ ذم لاملا يغبأ تلز امو

 ىلتعت ليقارملا سيعلا لذتبأو

 تممي نيأ يلئاسلااذهيأ الأ

 لئاس َبْرايف ينع يلأست نإف

 ادّهسم ميلسلا تابامك تبو

 اددهم ةلخ مويلا لبق تيسانت

 ادسفأف داع هامك تحلصأ اذإ

 اددرت فيك رهدلااذهِهَّلِلَف

 ادرمأو تبش نيح الهكو اًديلو

 ادخرصف ريجنلا نيب ام ةفاسم

 ادعوم برثي لهأ يف اهل نإف
 ادعصأ ثيح هب ىشعألا نع ّيفح
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 تعجارو ءاجنلا اهيلجرب تّدجأ

 ةيفرجع ترجه ام اذإ اهيفو

 ةلالك نم اهل يئثرأ ال تيلآو

 مشاه نبا باب دنع ىخانت ام ىتم

 هركذو نورت الام ىري يبن

 لئانو بغتام تاقدصهل

 دمحم ةاصو عمست مل كذجأ

 ىقتلا نم دازب لحرت مل تنأ اذإ
 هلثمك نوكت ال نأ ىلع تمدن

 اهنبرقت اال تانيملاو كايإف

 هنكسنت ال بوصنملا بصنلا الو
 اهرس ناك ةرح نبرقتالو

 هنعطقت الف ىبرقلا محرلا اذو

 ىحضلاو تايشعلا نيح ىلع حبسو

 ةرارض يذ سئاب نم نرخست الو

 هلك يملسلا ةملس نب ديصأ لاقو

 ةردقب ءامسلا كمس يذلا نإ

 ىضم اميف هلثم ام يذلا ثعب

 ههجو ةلازغلاك ةعيسدلا مخض

 اوعباتتف هئيدل دابعلا اعدف

 اهلجأ نم يتلا رانلا اوفّوختو

 ةوبنلا ناديم يف : يناثلا مسقلا

 ادرحأ ريغ اًئيل اًفانخ اهادي

 اديصأ ةريهظلا ءابرح تلخ اذإ

 اًذمحم يقالت ىتح ىجو نم الو

 ادن هلضاوف نم ىقلتو ىحارت
 ادجنأو دالبلا يف يرمعل راغأ

 ادغ هعنام مويلا ءاطع سيلو

 ادهشأو ىصوأ ثيح هلإلا يبن

 ادوزت دق نم توملا دعب تيقالو

 ادصرأ ناك يذلا توملل دصرتف

 ادصفتل اًديدح اًمهس نذخأت الو

 اديبعاف هللاو نائوألادبعت الو

 ادبأت وأ نحكناف اًمارح كيلع

 ادذيقملاريسألا الو ةبقاعل

 ادمحاف هللاو ناطيشلا دمحت الو

 ادلخم ءرملل لاملا نبسحت الو

 :ةباغلا دسأ ىف امك

 ادمحم يبنلا هتمحرل وعدي
 ىدتراو مراكملاب رزأت انرق

 ىدهلا ىلع نيلبقم اًمركو اًعوط
 اددلتملا رساخلا يقشلا ناك

 :ماشه نبا ةريس يف امك هيت يعجشألا رحب نب سيق لاقو

 ةلاسر اًشيرق ينع غلبم نمف

 مكرومأ مسجت قحلاب هل اوئيدف

 ةمحر هللا نم هتقالت ىبن

 ةربع يرمعل ردب يف ناك دقف

 مزمزو نوجحلا نيب ىدنلاديلت

 مجرم بيغ رمأهولأست الو

 مململا بيلقلاو اًشيرق اي مكل
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 اًدماع ةيجرزخلا يف ىتأ ةادغ

 هودع ىكني سدقلا حورب اًناعم

 هباتك ولتي نمحرلا نم ًالوسر

 نطوم لك يف دادزي هرمأ ىرأ

 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم

 مركملا ميظعلل اًعيطم مكيلإ
 ملعمب اًقح نمحرلا نم ًالوسر

 مثعلتيملقحلارانأاملف

 مكحم هلادهّمح رمألاّولع

 :يمشاهلا عيمسلا دبع

 اذهاج لعجأ موي ينإ يرمعل

 هلوح سوألاو هللا لوسر يكرتو

 ىغتبي نزحلاو ضرألا لهس كراتك

 هدبعانأ يذلا هّللاب تنمآف

 اذصاق ةكم وحن يهجو تهجو

 قطانب ىسيع دعب اناتأ يبن

 عفاش لوأ ناقرفلا ىلع اًئيمأ

 اهماصفنا دعب مالسإلا ىرع يفالي

 اهلك ةيربلا ريخ اي كتيأر
 العلاو دوجلاو دجملاب مهتقبس

 تمس اذإ شيرق نم ىفصملا تنأف

 اكراشم نيملاعلا برل اًدامض

 اكئلوأام هل راصنأ كئلوأ

 اكلاسملا رومألا بيغ يف كلسيل

 اكلاهملا ديري ىسمأ نم تفلاخو
 اكرابملا نيبشخألا نيب تعباتو

 اكلذك هنم لصفلا هيف قحلا نم

 اكئالملا بيجي ثوعبم رخآو

 اكسانملا ماقأ ىتح اهمكحأف

 اكلام دجملا نم ىبرقلا يف تطسوت
 اكبانسلا توفت ىوصقلا ةياغلابو

 اكتاوفلا مورقلا يغبت اهمصالغ

 لسرم كنإءابثل امتاخاي

 ةبحم كيلع ىنب هلإلا نإ
 اكاده ليبسلا ىده لك قحلاب

 اكامس اًذمحمو هقلخ د ىف

 : يطويسلل ىربكلا صئاصخلا يف امك يمرضحلا ديسأ نب بيلك لاقو

 ةرفاذغ يب ىوهت توهرب ضرأ نم

 لجو ىلع اًّصن اهلمعأ نيرهش

 هربخن انك يذلا يبنلا تنأ

 لعتنيو ىفحي نم ريخ اي كيلإ
 لبإلا تلك ام اذإ اًوفع دادزت

 لجر اي هّللا باوث كاذب وجرأ
 لسرلاو ةاروتلا هب انترشبو
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 دسأ يف امك ةكم حتف موي مانصألا ريسكت نيح يثيللا ريمع نب ةلاضف لاقو

 : ةياغلا
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 مانصألارسكت موي حتفلاب هدونجو اًدمحم تيأرامول

 :ةباغلا دسأ

 جرعلا ىلإ نامع نم يفايفلا بوجت 2 يتيطم تبخ هللا لوسر كيلإ
 جلفلاب عجرأف يبر يل رفغيف ىصحلا ءىطو نم ريخ اي يل عفشتل

 يجرش مهجرش الو ينيد مهنيد الف مهنيد هللا يف تبناج رشعم ىلإ
 جهنلاب مسجلا نذآ نأ ىلإ يبابش اًعلوم رمخلاو وهللاب اًءرما تنكو

 يجح ام ِهّْلِلَو يموص ام ِهَلِلَق يتينو داهجلا يف يمه تحبصأف

 نايبصلاو ءاسنلا لعج ةنيدملا لَم يبنلا مدق امل اهينَك ةشئاع نع يقهيبلا جرخأو

 :نولوقي

 عدهو ًُلئ لاعدام  انيلعركشلابجو

 : ةنيدملا هيلي همودق نيح فوفدلا نبرضي نهو راجنلا ينب نم راوج تلاقو

 :حدملا نع ّدَلِلَم هؤانغتسا

 هباتك يف هللا هحدم امب قالطالا ىلع نيحداملا حدم نع ينغ ِهكَك يبنلا نأ ملعا

 حدملا نإف [4 :ملقلا] 462 ٍويِظَع ٍقْلُخ َلَعَل َكَّنإَو8 :ىلاعت هلوق وحن يف ميركلا

 نيب ناتشو ءاذهو اذه نيب ناتش نكلو .«حدام امهنم لكف «لفاس لجر حدمو ردقلا

 هل ةميق ال ريقح [وهو] نالف ينحدمو ليلج ميظع وهو نالف ينحدم :حودمملا لوق

 قرفلا ىرت فيكف ؟العو لج نيملاعلا بر حدم ىلإ قولخملا حدم ةبسنب كلاب امف
 ال هني ىبنلا نأ ققحتن انه نمف «ناسل هب ربعي الو نانج هكردي ال امم كلذ ؟امهنيب

 .نيعمجأ قئالخلا حدم ىلإ هب ةجاح

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 مهيف ليمجلا مهنظ اوققحيل مهقالخأ مراكمو مهلضف هيضتقي امب مهوزيجيو نيحداملا

 لب «مهحدم ىلإ مهجايتحال ال ءمهينامأ يصاقا مهغيلبتو « مهنم هولمأ ام مهحنمب

 اهاضتقمب لمعلا الإ مهنكمي ال ةيوق ثعاوب مهسفنأ نم نودجي ماركلا نأش كلذ نوكل

 ريهز نب بعك هدشنأ امنيح دولومو دلاو لك مركأو دوجولا ديس مهديس لعف امك
 هيلع ىقلأو مارجالا نم هنأش يف هبكترا امع افع ديك هنإف «داعس تناب» هتديصق هلت

 هسفن حمست ملف ةرفاو غلابم هيلع تضرع دقو «مالسلاو ةالصلا هيلع ةفيرشلا هتدرب

 كولملاو ءاقلخلا دنع تراصو ءميظع غلبمب هتثرو نم هيض ةيواعم اهارتشا مث اهعيبب

 . ءارعشلا ةزاجإ ىف ءامركلا دلك هب ىدتقاو ءاهنوثراوتي

 :ةيوبنلا حئادملا

 انتقو ىتح هلوسرو مالسإلل اًديجمت ةلاسرلا دهع ذنم ةيوبنلا حئادملا تلاوت دقو
 اًضايف اًروعش حيدملا عاونأ نم اهريغ لثم ةيمالسإلا ةيوبنلا حئادملا نأ عمو «نهارلا

 رثأتب اهيلع رختفت اهنأ الإ اًيلايخ اًريوصتو اًينف اعادبإو ةعراب ةحاصفو ةعئار ةغالبو
 هتلاسر يف يمالسإلا لضفلاو يوبنلا لامكلاو يدمحملا لامجلا دهاشمب اهباحصأ

 . هتراضحو

 هجو ىلع حيدم يأ اهيف اهمحازي الو اهكراشي ال ةحضاو ةرهاظ ةزيمب زاتمت اهنإ
 درجتملا صالخإلا وه كلذ ءاهئاول تحت ةجردمو اهل اًعبات ناك اذإ الإ ضرألا

 هقوسي الو «ءىوه اهبحاص عفدي ال يتلا ةيبلقلا ةيناميإلا ةفطاعلاو قداصلا بحلاو
 لَك ميركلا هلوسرلو ىلاعت هجول تناك اهنأل ءعمط نع ردصي الو «ضرغ

 ةعلخلاو «دفرلاو ءاطعلا رظتنت ءابدألا ضعب لوقي امك ةيديلقتلا حئادملا نإو
 يتلا ثارتلا فحص هب ضيفت امم «هحدامل حودمملا هلذبي امم كلذ ريغو ةبهلاو

 دقف ةيوبنلا حئادملا امأ ءهروصعلا فلتخم يف ءارعشلاو ءارمألاو كولملا رابخأ تدصر

 ,ىوهلا اهعفدي ال «ةدرجتم ةصلاخ حئادم تناك دقف ءهعم ترياغتو اذه نع تفلتخا
 بحبو .«ةصلاخ هللا هجول تناك اهنأل ء.عمط نع ردصت الو ءضرغلا اهقوسي الو

 راصتنالا عفاود بناجب هل اًماركإو هيف اًّبح هدعب نم هتيب لآ بحبو ءةجهال لوسرلا
 . اهنولثمي يتلا ةليبنلا ميقلل

 :ىعقاو دهاش

 دئاصقلا نم لئاهلا مكلا مكلذ وه هانمدق ام دييأتو هانركذ ام ىلع دهاش ربكأو
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 لوسرلا ةافو دعب ترهظ يتلا ةيرعشلا نيواودلا تائم يف فولألا ىلع ديزت يتلا
 لوسرلا حيدم نم رعاش هلاني نأ نكمي اذامف كي دمحم انديس مركألا يبنلاو مظعملا

 لوسرلا حدمو ؛هلوسر حدمب هيلإ لسوتلاو هللا ىلإ برقتلا نوكي نأ الإ هللا هافوت دقو
 سايقم لعجو ءاهلك ةيناسنإلل هللا هلزنأ يذلا نيدلا وهو مالسإلل ديجمت هتاذ يف وه
 . "هب رفكلا وأ هب ناميإلل اًقفو هباقع وأ هباوث

 ءايبنألا نيب ب اولضفت ال

 نم لجر نالجر ثبتسأ :لاق هعوم) ةريره يبأ نع درو ثيدح نم ءزج اذه هللا .<

 .نيملاعلا ىلع اًدمحم ىفطصا يذلاو :ملسملا لاقف ءدوهيلا نم لجرو نيملسملا
 مطلف كلذ دنع هدي ملسملا عفرف «نيملاعلا ىلع ىسوم ىفطصا يذلاو : يدوهيلا لاقف

 ءملسملا رمأو هرمأ نم ناك امب هربخأف هلت ىبنلا ىلإ يدوهيلا بهذف «يدوهيلا هحجو

 ىلع ينوريخت ال» :ِلك يبنلا لاقف .هربخأف «كلذ نع هلأسف ملسملا ٍةِكَك يبنلا اعدف
 ىسوم اذإف «قيفي نم لوأ نوكأف مهعم قعصأف ةمايقلا موي نوقعصي سانلا نإف «ىسوم

 (هللا ىنثتسا نمم ناك وأ ىلبق قافأف قعص نمم ناكأ يردأ الف «شرعلا بنج شطاب
 ١ 1 00 ا

 .'”ملسمو يراخبلا هاور

 ا ءايبنأ م نيب اولْضَفُت الا : لاق هك هن أ اًضيأ ملسم دنع ةياور يفو

 ( : دلع هللا لوسر لاق * لاق يردخلا ديعس يبأ نع اًضيأ هدذئع ةياور يفو

 , ؟7(ءايبنألا نيب اورّيَخُت

 :ءادينألا نيب اولّضفت ال
 نم هباوجف :يوونلا مامإلا لاق دقف «ءايبنألا نيب ب اولضفت ال» دلك هلوق امأ

 .هب ربخأ ملع املف مدآ دلو ديس هنأ ملعي نأ لبق هلاق لَو هنأ :اهدحأ ءهجوأ ةسمخ

 صيقنت ىلإ يدؤي ليضفت نع وه امنإ يهنلا نأ :ثلاثلاو .اًعمضاوتو ابدأ هلاق :يناثلاو

 .فاصنالاو ولغلا نيب يوبنلا حدملا ناونعب فلؤملل ةصاخ ةلاسر يف ثحبلا اذه ليصفت رظنا )00(

 يدوهيلاو ملسملا نيب تاموصخلاو صاخشألا يف ركذي ام باب تاموصخلا باتك يراخبلا (؟)

 *«(© َنَِيْزَمْلا نيك يدوي َّنإَول :ىلاعت هللا لوق باب ءايبنألا ثيداحأ باتك يف كلذكو )5/ 07١
 0089 /19) يسوم لئاضف نم باب لئاضفلا باتك يوونلاب ملسم حيحصو (15* - 5/١

 )174/١6(. :يوونلاب ملسم حيحص 699

 .(177/16) يوونلاب ملسم حيحص 2
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 روهشملا وه امك ةنتفلاو ةموصخلا ىلإ يدؤي ليضفت نع ىهن امنإ : عبارلاو .لوضفملا

 لضافت الف ةوبنلا سفن يف ليضفتلاب صتخم يهنلا نأ :سماخلاو .ثيدحلا ببس يف

 لاق دقف «ليضفتلا داقتعا نم دب الو ىرخأ لئاضفو صئاصخلاب لضافتلا امنإو ءاهيف
 .[25 :ةرقبلا] '١”4نضْعَب َلَع ْمُهَصْمَب اَنْلَضَم ُلَسرلا َكَلَيا : ىلاعت هللا

 هلاق ناك نإ اًعدضاوت كلذ ِةِككَي لاق امنإ :ءاملعلا لاق :رجح نبا ظفاحلا لاقو
 :ليقو «لاكشإ الف كلذب هملع لبق هلاق ناك نإو ءقلخلا لضفأ هنأ ملعأ نأ دعب

 غلابف هل صيقنت هسفن يف عقي نأ هتصق عمس نم ىلع ىشخي امل ركذلاب سنوي صخ
 . '"”ةعيرذلا هذه دسل هلضف ركذ يف

 ال» :ىرخأ يفو هللا ءايبنأ نيب اولضفت ال» :لاق ِةلَك يبنلا نأ ةياور يفو

 هذهو ؛«”'يراخبلا هاور اهلكو .«ىتم نب سنوي نم ريخ انأ لوقي نأ دبعل يغبني
 نم لك ىلع موجهلل اهنولغتسيف ةنتفلا لهأ اهب بعالتي يتلا صوصنلا نم ثيداحألا
 :هلوقب هب انرمأو انل هعرشو انيلع هللا هبجوأ يذلا هردق قح هردقيو هيك يبنلا مظعي

 ل اس يع روز ى دلل ل
 .[ : حتفلا] © أم اًليصأَو ةركحجي م ةوحبسفو ةورقوو ةورْرَمتَو ولوسرو هلي أوكِمو ع

 ىنعملا اذه #ْءلْس ٍرحآ نتي قرن ال# :ىلاعت هلوق نم مهضعب مهف دقو

 نم نأو (قالطالاب الكم ءايبنألا نيب , ةلضافملا زوجي ا هنإ * لاق ذِإ دسافلا دودرملا

 نيدلا فئلاخو « ةعينش ةعدب عدتبا دقف مهايازمب مهتيب لضافو مهصئاصخ نيب نراق

 مهَضعِب اَنْلْصَف للا كيم : ىلاعت هللا لوق لفغملا اذه يسنو .نيدحلملا نم راصو

 .[75» :ةرقبلا] *ُضَعَب ّلَع

 صيقنت وأ ريقحت اهنم مهفي يتلا ةنراقملا وأ ةلضافملا زوجت ال :لاق ول «معن

 ناكل «ماقم ىلعأ ةوبنلاو هماقمو هلضف هل ءايبنألا نم يبن لوضفملا اذه نأل لوضفملا

 سانلا ىلع نيهبنم تانراقملا هذه ركذ دنع اًمئاد هيلإ هبنن ام اذهو «باوصلا نيع كلذ

 ال :ىلاعت لاق امك ءاوس مهف ةوبنلا لصأ يف امأ ءتاجردلا يف وه امنإ ليضفتلا نأب

 َكَلَي :ىلاعت لاق امك نوتوافتم ايازملاو صئاصخلا يفف #«ءويسُد ني ٍرَحأ تسيب قر

 .ةيآلا «ُلْسرل

 )١( :يوونلاب ملسم حيحص )١5//9”7 - 78(.

 .(004 - 5) :يرابلا حتف (0)

 *«(©9 َنيبْزمْلا نيك َىْنْوُب َّنإَو# :ىلاعت هللا لوق باب ءايبنألا ثيداحأ باتك يراخبلا حيحص ()
 .(ا8 1/5
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 ثيداحألاو ةلكشم ةبآ هذهو 0 (هريسفتا يف يبطرقلا هّللأ دبع وبأ مامإلا لاق

 اهاور (هّللا ءايبنأ نيب اولضفت الدو «ءايبنألا نيب ب أوريخت الل) :لاق دك يبنلا ناب ةتباث

 لاقي «نالف نم لضفأ نالف الو «نالف نم ريخ نالف :اولوقت ال يأ .تاقثلا ةمئألا
 يف ءاملعلا فلتخا دقو .كلذ لاق اذإ (اذدشم) لضفو نالفو نالف نيب نالف رّيخ

 نأ لبقو «ليضفتلاب هيلإ ىحوي نأ لبق ناك اذه نإ :موق لاقف ؛ىنعملا اذه ليوأت
 . ليضفتلا نم عنملل خسان نآرقلا نإو ءمدآ دلو ديس هنأ ملعي

 عفاشلا هنأل ««ةمايقلا موي مدآ دلو ديس انأ» :هلوقب دارأ امنإ :ةبيتق نبا لاقو

 قيرط ىلع «ىسوم ىلع ينوريخت ال» :هلوقب دارأو «ضوحلاو دمحلا ءاول هلو ذئموي

 لقي ال١ :هلوق ىنعم كلذكو «مكريخب تسلو مكتيّلُو :ركب ب وبأ لاق امك «عضاوتلا

 د ا اَلَو# :ىلاعت هلوق يفو عضاوتلا ىنعم ىلع «ىتم نب سنوي نم ريخ انأ دحأ

 ىلاعت هللا نأل ءهنم لضفأ ِةِكَي هللا لوسر نأ ىلع لدي ام [48 :ملقلا] «ِتوْلأ ٍبِحاَصَع

 عضاوتلا قيرط نم «هيلع ينولضفت ال» :هلوق نأ ىلع لدف ءهلثم نكت الو :لوقي

 يف الو «يئم المع لضفأ هلعلف لمعلا يف هيلع ينولضفت ال ديري نأ زوجيو
 نم ّةِْكَي دمحم انيبنل هللا هاطعأ ام سيلو .ينم ةنحم مظعأ هنإف ناحتمالاو ىولبلا

 هايإ هللا ليضفتب لب هلمعب لسرلاو ءايبنألا عيمج ىلع ةمايقلا موي لضفلاو ددؤسلا

 .بلهملا هراتخا ليوأتلا اذهو ءهل هصاصتخاو

 ةعيرذ كلذ يف ضوخلا نأل «كلذ يف ضوخلا نع ىهن امنإ :لاق نم مهنمو

 دنع مهمارتحا ٌلقيو ركذي نأ يغبني ال ام مهنم ركذي نأ ىلإ يدؤي كلذو لادجلا ىلإ

 ٌريخ الو نالف نم الو مهلك ءايبنألا نم لضفأ يبنلا :لاقي الف :انخيش لاق «ةارامملا

 قالطإ هنم ىضتقا يهنلا نأل لوضفملا يف صقنلا نم مهوتي امل يهنلا رهاظ وه امك
 الف ؛نولضافتم لسرلا نأب ربخأ ىلاعت هللا نإف «ىنعملا كلذ داقتعا عنم ال ظفللا

 لمعو هب اًبدأتو هنع يهن امل اًبانتجا يبنلا نالف نم الو ءايبنألا نم ريخ انيبن :لوقت
 ا قئاقحب لاو ليضفلا نم . نارغل هنمضت ام داقتعاب

 الف اهسفن يف ةوبنلا اأو :تانيابتملا تازجعملاو » فاطلألاو تاماركلاو وصخلاو

 مهنمو ؛«مزع ولوأو لسر مهنم كلذلو اهيلع ةدئاز رخأ رومأب لضافتت امنإو لضافتت
 َدَقْلَو# :ىلاعت هللا لاق .تاجرد مهضعب عفرو هللا ملك نم مهنمو ءاليلخ دخن نَم

 )١( يبطرقلا ريسفت )9/١7١ - 1097(.
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 اَنْلَصَم ُلسَلا َكْلَيتل :لاقو [50 :ءارسإلا] «اَرويَر دوا اَنثاََو نيب ّلَع َنعتيَيلا صعب اَنلَضَ
 .[؟87 :ةرقبلا] ضع لع ْمُهَضْعب

 لوقلاو «خسن ريغ نم ثيداحألاو يآلا نيب عمج هنإف نسح لوق اذهو :تلق

 ءءامسلا لهأ ىلعو ءايبنألا ىلع اًدمحم لّضف هللا نإ :لاقف اذه ىلإ سابع نبا راشأ
 نمو 097 :لاق ىلاعت هللا نإ :لاقف ؟ءامسلا لهأ ىلع هلضف سابع نبا اي امب :اولاقف

 46 َنيِيليظلا ىِرَج كلَدَك رَتَهَج هيِرَخ َكِلَدَط .ونود ني ٌدَلِإ لإ َمُهْنِي ُلُكَب
 ني ٌمَّدَمَت اَم ُهَّلَأ َكَل َرْفَحِل )ايم احق كَل انحش اَنإ#» :ِلَي دمحمل لاقو .[؟9 :ءايبنألا]
 :ىلاعت هللا لاق :لاق ؟ءايبنألا ىلع هلضف امف :اولاق .[؟ ١ :حتفلا] َرّفَلَت اَمَو َكَْد

 د 0 0 هل 00

 هني هللا لاقو .[5 :ميهاربإ] *مْل ِيَبُمِل ءدِمْرَص ِناَسلِب الإ ٍلوُسَر نم اَنْلَسْرَأ امو#
 3 ع 0010 هَ 00 56

 نجلا ىلإ هلسرأف .[18 :أبس] 4#سانلإ ةَفاك الإ كلتلسرأ امو :ِةِكَي دمحمل

 حون مدآ ينب ريخ :ةريره وبأ لاقو .(هدئسم)» ىف ىمرادلا دمحم هركذ ؛سنإلاو

 سابع نبا نم صن اذهو «لسرلا نم مزعلا ولوأ مهو لكك دمحمو ىسومو ميهاربإو

 لسرأ نم نإف « لسري مل نمم لضفا لسرأ نم نأ مولعمو «نييعتلا يف ةريره يبأو

 مهممأ بيذكت نم لسرلا هاقلي ام ىلإ ةوبنلا يف اووتساو ةلاسرلاب هريغ ىلع لضف

 نإ :لاق قحلا دبع دمحم ابأ ةيطع نبا نأ الإ «هيف ءافخ ال امم اذهو «مهايإ مهلتقو

 ىه كلذكو «ءلوضفم دحأ نييعت نود ةلمجلا ىف كلذو «ليضفتلا ىضتقي نآرقلا

 دلو ديس انأ» :لاقو «يبر ىلع مدآ دلو مركأ انأ» :ِككي يبنلا لاق كلذلو «ثيداحألا

 نم ريخ انأ لوقي نأ دحأل يغبني الا :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ٠ نيعي ملو (مدآ

 يهن اذه يفو :ةيطع نبا لاقو ."ىسوم ىلع ينولضفت ال» :لاقو «ىتم نب سنوي

 اذإف .ةوبنلا ءابعأ تحت خسفتو اًباش ناك ملكت سنوي نأل ءلوضفملا نييعت نع ديدش

 . ىرحأ هريغف ٌدْلْلِي دمحمل فيقوتلا ناك

 لضف هنأ ربخأ امل ىلاعت هللا نإف ىلاعت هللا ءاش نإ ىلوأ هانرتخا ام :تلق

 [؟ 0 :ةرقبلا] 4تسَيَبْلا َمْيَرَم نبأ ىسِع اَنَيَتاَءَو ٍتاَجَرَد ْمُهَصْعِب مَفَرَو هللا ملك نم مهنُم#
 ء[5٠١ :لمنلا] 4َلييإْلا ُهَسَتاَءَو## ء[150 :ءارسإلا] «اروْيَر َديواَد انْيَتاَءَو## :ىلاعت لاقو

 لاقو [4 :ءايبنألا] 42 ترقق ا[كوو ةَيِضَو َناورْفْلا نوردَحَو ىبوم اَسياَ ْدَقلَو»
 نحيي نم اَنْذَحَأ ْدِإَو# :لاقو ١5[. :لمنلا] «اًمْلِع َنُمْيَلْسَو َدوواَد اننا ٌدَقْلَو# :ىلاعت

 02 ع مهاسلم م 2 2 مر

 .رهاظ اذهو ديِكَع دمحمب ادبو صخ مد معف ا/ : بازحألا] جو نمو تكلنو ْمُهَقََتم

 مث ةبحصلا يف اوكرتشا «ىلاعت هللا ءاش نإ ةباحصلا يف لوقلا اذكهو :تلق
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 نأ عم كلتب نولضافتم مهف لئاسولاو بهاوملا نم هللا مهحنم امب لئاضفلا يف اونيابت
 هلأ ُلوُسَي ُدَّبَمُح» :قحلا هلوقب كبسحو «مهيلع ءانثلاو ةلادعلاو ةبحصلا مهتلمش لكلا
 عمر يا» :لاق مث .ةروسلا رخآ ىلإ 4 :حعفلا] «راَثكْلا َلَع ُهَدِيَأ هُهَعَم َنَِلآَو

 نأ نت كم ىَوَتْم ال :لاق مث [15 : حعفلا] 4اهَلَمَأَو ابي ّنَحأ أَوْ ئىَرْتَللا دلك
 ذِإ | سيؤول نع لا سور َدَمْلل :لاقو ٠١[ :ديدحلا 4ّدَطو حتَملا ِلَبَق نم

 + ٠ءصقنلاو نيشلا مهنع ىفنو .صخو ّمعف [18 :حتفلا] 4َةَّرَجَّللا تع كوع

 :مدآ دلو ديس انأ

 موي مدآ دلو ديس انأ» :ِةِلك لاقف مدآ دلو ديس هنأب ٍةلَك هنم حيرصتلا ءاج دقو

 موي) :ِةلَك هلوق امأو .«عفشم لوأو عفاش لوأو ربقلا هنع قشني نم لوأو ةمايقلا

 هددؤس رهظي ةمايقلا موي يف نأ دييقتلا ببسف ةرخآلاو ايندلا يف مهديس هنأ عم (ةمايقلا

 ولم اهيف كلذ هعزان دقف ايندلا فالخب هوحنو دناعم الو عنامم ىقبي الو دحأ لكل

 موي َكِلَمْلا ِنَمْلا# :ىلاعت هلوق ىنعم نم بيرق دييقتلا اذهو .نيكرشملا ءامعزو رافكلا

 ايندلا يف ناك نكل كلذ لبق هناحبس هل كلملا نأ عم ١١[ :رفاغ] «ٍراَهَقْلا ِدِحَوْلا مَنِ

 :ءاملعلا لاق .ةرخآلا يف كلذ لك عطقناف اًراجم هيلإ فاضي نم وأ كلملا يعدي نم

 ملسم ريغ هاور اميف رخفلا يفنب حرص لب اًرخف هلقي مل (مدآ دلو ديس انأ) :ةيكيهلوقو
 :امهدحأ ؛نيهجول هلاق امنإو .«رخف الو مدآ دلو ديس انأ» :روهشملا ثيدحلا يف

 نم هنأ :يناثلاو ١١[« :ىحضلا] 469 ْثْرَحَه َكّْيَر ِةَمْعب اًمأو :ىلاعت هلوق لاثتما

 لَك هورقويو هاضتقمب اولمعيو هودقتعيو هوفرعيل هتمأ ىلإ هغيلبت هيلع بجي يذلا نايبلا
 قلخلا ىلع لي هليضفتل ليلد ثيدحلا اذهو .ىلاعت هللا مهرمأ امك هتبترم يضتقت امب
 نييمدآلا لضفأ ِةِكَذ وهو ةكئالملا نم لضفأ نييمدآلا نأ ةنّسلا لهأ بهذم نأل مهلك
 . "”ههريغو

 :لوسلا ةيادب

 بابلا اذه يف ةصاخ ةلاسر مالسلا دبع نبا نيدلا زع مامإلا فنص دقو اذه

 انديس ليضفت هوجو اهيف ركذ '' اهي لوسرلا ليضفت يف لوسلا ةيادب» :اهامس
 :اهضعب اهنم ركذن تاقولخملا عيمج ىلع ٍةلَي هللا لوسر

 )١( ملسم ىلع يوونلا حرش )١0/077.
 .يركش يلع دمحم نيسح ذاتسألا قيلعتو قيقحتب ه411١ ةنس تعبط (؟)
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 . "”«(رخف الو ةمايقلا موي دمحلا ءاول يديبو» :ّكك هلوق اهنم

 هنأ اهنمو ."”(رخف الو ةمايقلا موي يئاول تحت هنود نمف مدآ» :ِهككَي هلوق اهنمو
 .هليضفتو هصيصخت ىلع لدي اذهو «عفشم لوأو عفاش لوأ

 لكف «ةباجتسم ةوعد يبن لكل لعج ذإ «هتوعدب هسفن ىلع ِهلَك هراثيإ اهنمو
 .هتمأل ةعافش هتوعد ِةَِكَك وه أبتحاو ايندلا يف هتوعد لجعي مهنم

 ىنل ْمَُنِإ ٌكَرتَمْلاط : ىلاعتو هناحبس هلوق يف ِهكَي هتايحب مسقأ ىلاعت هللا نأ اهنمو
 .[77 :رجحلا] 403 َنوُهَمْعي ْمِهيركَم

 ءاهب مِسقملا دنع اهتزعو هتايح فرش ىلع لدي هتايحب مّسقملا ةايحب ماسقولاو
 اذه تبثي ملو ةصاخلاو ةماعلا ةكربلا نم اهيف امل اهب مسقي نأ ةريدجل هلك هتايح نإو

 :لاقف ءهفاصوأ ىنسأو هئامسأ بحأب هادانف «هئادن يف هرقو ة هللا نأ اهنمو

 لب «هريغل تبثت مل ةصيصخلا هذهو «...ُلوُلا اَهيأَيط و <. . .ُنَبلأ اياك
 ءةروم دو ومراد 2+

 ,4ةنكبأ َكَجْوَرَو تنأ ْنْكَْسأ مداني :ىلاعت لاقف .همساب يدون مهنم داك نأ تبث
 ني #2 . . . دلل انا تفإ جوموملب# #20 . .كيلع ىتمعُن ٌركذأ مع نبأ ىسيعلي # 7 ىلا 3 مسرع لت از هل . جم ممعس مام اس

 َتَّْدَص دَقُريِهرباَي ا #2 . . .ٍضْرألا ىف َةَقيِلَح كتتلعج اَنِإ دواي © . . . لس ظيفأ لسءصاا م4 رم مك جم ا يمس سس م م سس م 000 2 م »+
 دُخ ئنَبي» 4 .. . دريم نإ ائركَريا» 04... .َكْيَر ُلْسَو انإ طوثنيا» 4. . اقرأ ل“ مم 040 ل و 0 344 507
 .4 . . . بتكلا

 نم مهيف دجو ام لضفأب هديبع دحأ اعد اذإ ديسلا نأ دحأ ىلع ىفخي الو
 رعشت ال يتلا مالعألا مهئامسأب نيرخآلا اعدو ةينسلا قالخألاو ةيلعلا فاصوألا

 ءامسألا لضفأب هاعد نم ةلزنم نأ «قالخألا نم قلخب الو فاصوألا نم فصوب
 اًضيأ فرعلاب مولعم اذهو «ملعلا همساب هاعد نمم هيلإ برقأو هيلع زعأ فاصوألاو

 .همارتحاو هميظعت ىف ةغلابم كلذ ناك هقالخأو هفاصوأ لضفأب يعُد نمف

 :لئاقلا لاق دقو

 يئامسمأ نسحأهنإف اهدبعايبالإ ينعدتال

 - نيرخآلاو نيلوألا ديس ةزجعمو «تضقناو تمرصت يبن لك ةزجعم نأ اهنمو

 .نيدلا موي ىلإ ةيقاب - نيبملا نآرقلا يهو

 054100 (48/1) :دمحأ مامإلا دنسم :0158) (188/5) يذمرتلا ننس (1)
 .نيقباسلا نيردصملا (؟)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 لثم ءايبنألا نم دحاول تبثي ملو «هيلإ عذجلا نينحو «هيلع رجحلا ميلست اهنمو

 .كلذ

 هتمأ لامعأ ردقب رجألا نم ءايبنألا نم يبن لكل بتكي ىلاعت هللا نأ اهنمو

 .اهلاوقأو اهلاوحأو

 «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ هتمأ نأ ىلاعت هللا ربخأ دقو «ةنجلا لهأ رطش هتمأو

 .لامعألاو لاوقألاو لاوحألاو فراعملا نم هب اوفصتا امل ممألا ريخ اوناك امنإو

 هللا ىلإ هب برقتي امم ءىش الو «ةلاقم الو ةدابع الو ةلاح الو ةفرعم نم امف

 موي ىلإ هب لمع نم رجأو هرجأ هلو الإ هيلإ اعدو ِةكَك هللا لوسر هيلع لد امم ىلاعت
 موي ىلإ هب لمع نم رجأو هرجأ هل ناك ىده ىلإ اعد نم» ملك هلوقل «؛ةمايقلا

 . "7(ةمايقلا

 .ةبترلا هذه ىلإ ءايبنألا نم دحأ غلبي الو

 . "”«هلايعل مهعفنأ هيلإ مهبحأف هللا لايع مهلك قلخلا» :ثيدحلا يف ءاج دقو

 نم اًءزج عفن امنإ ءايبنألا نم هريغو ءةنجلا لهأ رطش عفن دق كك ناك اذإف

 .عفنلا يف هتلزنم ردق برقلا يف ِهِكَت هتلزنم تناك ءرخآلا رطشلا ءازجأ

 .ِةلِكَي هفراعم ىلإ اًفاضم هتفرعم رجأ لثم هلو الإ هتمأ نم فراع نم امف

 هلاوجأ ىلإ اًمومضم هلاح ىلع هرجأ لثم ِهْك هلو الإ هتمأ نم لاح يذ نم امو

 لوقلا كلذ رجأ لثم ِةكَي هلو الإ لجو زع هللا ىلإ هب برقتي لاقم ىذ نم امو
 .هتلاسر غيلبتو هتلاقم ىلإ اًمومضم

 داهجو قتعو ةاكزو ةالص نم ة# هللا ىلإ ةبرقملا لامعألا نم لمع نم امو

 هرجأ ىلإ اًمومضم هلماع رجأ لثم ِةكَك هلو الإ حفصو وفعو ربصو ركذو فورعمو ربو
 .هلامعأ ىلع

 لثم هلو الإ هتلالدو هداشرإب هتمأ نم دحأ اهلان ةينس ةبترمو ةيلع ةجرد نم امو

 .كلذ ىلإ فعاضتيو هتبترمو ْةِْلَي هتجرد ىلإ اًمومضم اهرجأ

 هللا ىلإ ءارقف هللا لايع ىنعمو سنأ نع هدنسم يف رازبلاو ىلعي وبأو ريبكلا يف يناربطلا هاور (؟)

 . لئاضفلا يف هب لمعلل حلاص ثيدحلاو  مهلوعي يذلا وهو هللا ىلإ ءارقف مهلك قلخلاف

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ىلع كلذب لمع نم رجأ هل ناك ةنسح ةنس نس وأ .ىده ىلإ هتمأ اعد نم نإف
 .هيلإ دشرأو هيلع لد هنأل ِهي انيبنل فعاضملا نوكي مث «نيلماعلا ددع

 نم لخدي ذإ كي انيبن اهب ًطبغ ةطبغ ءاكب ءارسإلا ةليل ْمدكلَع ىسوم ىكب اذهلو
 ضعب همهوت امك اًدسح كبي ملو هدد ىسوم ةمأ نم لخدي امم رثكأ ةنجلا هتمأ
 . "”هتبترم لثم نم هتاف ام ىلع اًفسأ ىكب امنإو «ةلهجلا

 يكلاملا سابع نب يولع بيبحلا مامإلا دلاولا يديس تعمس ىنعملا اذه يفو
 : لوقي ينسحلا

 دمحم ّيبنلا ٌردق اذب زّدقاف هتانسح هنازيم يف ٌءرملاو

 رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل

 ةّيرشب لَك يبنلل اهب تبثيل نيلفغملا ضعب اهب حرفي يتلا صوصنلا نم ةيآلا هذه
 هيلع زوجي ءءاوسب ءاوس رشبلا نم هريغك هنأو .ةيصوصخو ةيزم لك نم ةدّرجم ةيداع
 عم صقانلا ىنعملا اذه ىلع اهب لالدتسالاب حجبتيف ءطرش الو ديق الب مهيلع زوجي ام
 . هللا قلخ ريخ هنكلو هللا دبع وهف هتيهولأ دحأ دقتعي ملو لَك هتيرشب دحأ ركني مل هنأ

 هصئاصخو هماقم ىف رشبلا نع فلتخي هنكلو كلذ يف كش ال رشب ِهِك هنإ
 ةريصبلاو رصبلا ىمعأ الإ كلذ ركني الو .هلحم ىف ررقم وه امك هايازمو هبقانمو
 . - هللاب ذايعلاو  ةريرسلاو ةينلا دسافو

 نأ ىلع اًدامتعا لَك يبنلا نم بنذلا رودص زاوج ديفي ةيآلا رهاظ نأ ملعاو
 رودص زاوجب اولاقف هوديأو ءاملعلا ضعب اذهب لاق دقو «بنذلا دعب نوكت امنإ ةرفغملا
 .ىنعملا اذه اهرهاظ ديفي «ثيداحأو تايآب نيجتحم َهْكَي هنم رئاغصلا

 انئَسَوَوط هلوقو [15 :دمحم] «ْثْؤمْلاَو َنِنيْؤَْللَو َكْئَدِل َرِْمَتْساَول : هلوق :اهنم
 مل كب هل انو :هلوقو [" - ١ :حرشلا] 402 ةرهك ص هيا © ©9 ٌكَرْرِي كدنَع
 ُباَدَع ٌمتْذَحَأ آمل مُكَسَمَل َقَبَس هلأ نب ني ُبتك الْرلٍ :هلوقو [4* :ةبوتلا] «ْرْهْل تن
 ١ :سبع] 402 َىَعْتْلا هع نأ © َلَريَو سع» :هلوقو [18 :لافنألا] 469 ُميِظَع
 تررسأ امو ترخأ امو تمدق ام يل رفغا مهللا» : هئاعد يف ٌةْيِلَم يبنلا لوقو ةيآلا [؟

 (هللا رفغتسأف ىبلق ىلع ناغيل هنإ) :هلوقو هوك هتيعدأ نم هوحنو ٠« .تنلعأ امو

 .«ةرم نيعبس نم رثكأ مويلا يف هيلإ بوتأو هللا رفغتسأل ينإ) :ةريره يبأ ثيدح يفو

 3” ص مالسلا دبع نبا نيدلا زع مامولال لوسرلا ليضفت يف لوسلا ةيادب )00(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 َكأ َرْفْغِلا9 :ىلاعت هلوق نع ىلاعت هللا همحر ضايع يضاقلا مامإلا خيشلا باجأ دقو

 هتمأ كلذب دارملا نأ :اهنم ةديدع ةبوجأب [؟ :حتفلا] َرَخَأت اَمَو َكِلَد ني َمّدَقَت اَم ُهَنأ

 انه ةرفغملا نأ اهنمو «ليوأتو ةلفغو وهس نع ناك ام كلذب دارملا نأ اهنمو ءِلك

 الو ىب ُلَعْفَي ام ىِرَدَأ آمَو# :لوقي نأ َرِمُأ امل هي يبنلا نأ اهنمو 1
 رافكلا كلذب بس «[4 :فاقحألا] نيم ين اَّلِ 16 ٍ َّلِإ كو ام الإ ُمََأ عِبَأ َنِإ ب

 دصقمف .ةيآلا [؟ :حتفلا] رأت اَمَو َكِلَد ني َمَّدَعَع ام ُهَنَأ َكل ا : ىلاعتا هللا لزنأف

 .لصح ول بنذب ذخاؤم ريغ كل روفقم كنأ ةيآلا

 دارملا نأ :هتصالخ سيفن باوجب غابدلا زيزعلا دبع هللاب فراعلا مامإلا باجأو

 هللا ةمحر نمف «ىلاعت هتدهاشم يأ ةدهاشملا وه كاََحََم اَنإ# :ىلاعت هلوق يف حتفلاب

 وه ام الإ ىري الف ىلاعت هتدهاشمب همركأو «باجحلا هنع لازأ هنأ ٍةلَك يبنلل ىلاعت

 نم ِهِكَي هل عقو دقو «نيبملا حتفلاب هيلإ راشملا وه اذهف .قحلا ىلإو قحلا نم قح
 «فراع لكلو لب «يبن لكل تباث حتفلا اذهو «ىلاعت هنع بجحي مل هنأل هرغص

 هسفنو هحورو هلقع ةيلهأو هتقاطو هتوق لامك ثيح نم ِةِكَك يبنلل هيف ةيصوصخلاو
 .هريغل تبثي مل امم هرسو هتاذو

 ةلفغلا وهو «هببس 4 رَّغَأَت امو َكِنَذ نم َمَّدَّسَت امو :هلوق يف بنذلاب دارملاو

 ةيانكلا :رخأت امو مدقت امب دارملاو «ةيبارتلا ةأشنلا لصأ يف يذلا باجحلا مالظو
 .ةلازإلا نارفغلاب دارملاو «هلاوز نع

 ةمعنلا متتلو ةيلكلاب باجحلا كنع لوزيل اًئيبم اًحتف كل انحتف انإ :لوقي هنأكف

 قوف ةياده الو ءباجحلا لاوز ةمعن قوف ةمعن ال هنإف ءرصنتو ىدهتلو كيلع انم
 مالك نم دافتسم اذه ءهتلاح هذه تناك نم ةرصن نم غلبأ ةرصن الو .فراعملا ةياده

 . "”فرصتب غابدلا خيشلا

 هب وعديو «كلذب حرصي هِي هنوكو رافغتسالاب ِهكَي انيبنل ىلاعت هللا رمأ امأ :تلق
 «ةلماكلا ةيدوبعلاب هرارقإ لامك نمو لكي هعضاوت لامك نم اذهف هللا نم هلأسيو

 هاطعأ امب هرارتغا مدعو «هلضف نع هئانغتسا مدعو ؛هيلإ هراقتفاو «هبر ىلإ هتجاحبو
 تاجردو باوثو لضف نم ىلع هللا ّنم ام عم ينإ :لوقي هلاح ناسل نأكو ؛هالوم

 ىلع فقأو «هباحر ىلإ عراسأو هلضف يف بغرأ لازأ ال ينإف «ةيماس تاماقمو ةيلع

 مكاشخأ انأ» :لاقف كلذب حرص دقو تاربملا ىلإ ردابأو «تاريخلا يف سفانأو «هباوبأ

 )١( ص كرابم دمحأ خيشلا عمج غابدلا زيزعلا دبع مامإلل زيربإلا ١

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 126 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهن يف فلسلا جهنم 5

 اذه ىفو «هوعبتيو هب اودتقيل ةمآلل ميلعت اًضيأ اذه ىفو اهب مكملعأو مكاقتأو هلل

 اًدبع نوكأ الفأ» :لئاقلا وهو ؟ال فيك ءهل لمعلا ةمادإب هلل ركشلا مامت اًضيأ

 .«اًروكش

 هنإ) :ِهْيِلك هللا لوسر نع دراولا ثيدحلا تعمس : هل يلذاشلا مامإلا لاق دقو

 لوسر تيأرف انعم ىلع لكشأف .«ةرم نيعبس مويلا يف هللا رفغتسأف يبلق ىلع ناغيل

 . "”رايغألا نيغ ال راونألا نيغ كاذ كرابم اي :يل لوقي وهو كي هللا

 :يطويسلل رّروحملا

 مالكلا يف ةصاخ ةلاسر يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مامإلا فنص دقو اذه
 امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل :ىلاعت هلوق يف ررحملا» اهامس ةيآلا هذه ىلع
 : ةمدقملا يف يركش نيسح ذاتسألا باتكلا ققحم لاق ارخأت

 :دعب امأ

 ةصالالخ اهيف عمج 00 يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا مامولل ة ةميق ةلاسر هذهف

 اهيف تنيابت «ةماه دج ةلأسم لوح اهاده حيباصمو ةمألا ء ءاملع نم همدقت نمل ٍلوُقُت

 قح يف هناسل قلزي مهنم ضعبلا لعج امم ءاهاتعمو اهنم دارملا لوح نيرسفملا لاوقأ

 .ةلأسملا هذه يف ةدراولا ةيآلا هذه هيفنت ام تابثإ ىلإ عراسيو هلك ىفطصملا

 هوجو نايبو ءاهضرعو هل نيقباسلا لاوقأ نم عقو ام عمجب مامإلا اذه ماقف

 هنايب ءاجف «.ةيآلا هذه ىف دارملا ىنعملا اب يف هل حيف ام اهي دز مث ءامدربا ايف

 اهنع باجأ دقو «ةيآلا هذه يف ةدراولا ةلأسملا | هذه ليبق نم - .- سلال روح مسا
 رمأ ىلع لبقأ ي ل :لاقف ا/ا/ ص,/7 5 ج ج «يناعملا -ير» يف يسولآلا ةمالعلا

 :اًضيأ لاقو ««هنكي مل نإو ءايتذ كيلإ ةبسلاب دعي امم طرفي امبر ام فالتو نيدلا
 .ها (كقح ىف كتمأ بنذل :ليقو)

 ثحب نم ىلع  رصحلا ليبس ىلع سيل  تافلؤم نم يدي نيب اميف فقأ ملو
 دي هترطس ام ىوس «يطويسلا ظفاحلا مامإلا دنع انه وه ام لثمب ةلأسملا هذه يف
 ةبسن لوح ىلوملا هظفح ملكت ثيح «ينسحلا يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا انملاع

 ) )1١ص :«لماكلا ناسنإلا» انباتك رظنا 949 -1١١.
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 دنع اهيف ةدراولا لاوقألا صخلف «ةيآلا هذه دصقمو فيرشلا هماقم ىلإ بونذلا

 هلوقب لاوقألا كلت ركذ بقعو :27”باتكلا ثحابم نم ثحبمل ةدام اهلعجو «نيقباسلا

 هب وعديو «كلذب حرصي هلك هنوكو رافغتسالاب كك انيبنل هللا رمأ امأ) :هللا هظفح
 ةلماكلا ةيدوبعلاب هرارقإ لامك نمو هّدَلكَك هعضاوت لامك نم اذهف .هللا نم هلأسيو
 هاطعأ امب هرارتغا مدعو ءهلضف نع هئانغتسا مدعو هيلإ هراقتفاو «هبر ىلإ هتجاحبو
 ركشلا مامت اًضيأ اذه يفو «هوعبتيو هب اودتقيل ةمألل ميلعت اًضيأ اذه يفو ...هالوم

 . "”ها (هل لمعلا ةمادإب هلل

 يبلق ىلع ناغيل هنإ

 هنإ» :لاق لَك هللا لوسر نأ ةبحص هل تناكو ينزملا رغألا نع ةدرب يبأ نع

 .""هلسم هاور .«ةرم ةئام مويلا يف هللا رفغتسأل ينإو يبلق ىلع ناغيل

 ةبسنو أطخلا رودص زاوجب لوقي نم اهب حرفي يتلا صوصنلا نم ثيدحلا اذه

 يتلا صوصنلا هذه رهاوظ ىلع ينبم اذه مهلوقو دك هنم ةيصعملا عوقوو هيلإ بنذلا

 ىنيقيلا ملعلا ديفت يتلا ةيعطقلا صوصنلا ضراعي دساف روصت وهو قىناعملا هذه ىطعت

 زوجي ام لكو «سواسولاو ىوهلاو سفنلاو ناطيشلا نم ظفحلاو هل ةمصعلا بوجوب

 ىتلا ةيعيرشتلا ماكحألاو ىحولاو ليزنتلا ماقمو ديحوتلا ماقمل ةيامح رشبلا ةماع ىلع

 اًمجرمو اهلقنل اًردصمو اهيقلتل الهأو اهلمحل ءاعو ميركلا هلقعو ميلسلا هبلق هللا لعج

 مهميهافم لكل ححصملا وهو ةمألا بولق لكل رايعملا وه .اظوفحم اًنومأم اًقثوم

 ةئام مويلا يف هللا رفغتسأل ينإو يبلق ىلع ناغيل هنإ» :ِةكَي هلوق :يوونلا لاق

 ىشغتي ام انه دارملاو «ىنعمب ميغلاو ةمجعملا نيغلاب نيغلا :ةغللا لهأ لاق .«ةرم

 ماودلا هنأش ناك يذلا ركذلا نع تالفغلاو تارتفلا دارملا ليق :ىضاقلا لاق «بلقلا

 هتمأ ببسب همه وه ليقو :لاق .هنم رفغتساو اًبنذ كلذ دع لفغ وأ هنع رتف اذإف «هيلع

 حلاصم يف رظنلاب هلاغتشا هببس ليقو «مهل رفغتسيف هدعب اهلاوحأ نم هيلع علطا امو

 )١( ص «لماكلا ناسنإلا كي دمحم :وه هيلإ راشملا باتكلا 949 ١١١.

 ذاتسألا قيقحتب يطويسلل 4َرِيبو ّرَْلَت اَمَو َكِنَذ ني ّمّدََت ام ُهَنَأ َكَل َريَتِل# :ىلاعت هلوق يف ررحملا (؟)

 .4 - 7 ص يركش يلع دمحم نيسح

 نآرقلا ةوالت ىلع عامتجالا لضف باب رافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو ركذلا باتك يف ملسم هاور (9)

 .217/117 يورنلاب ملسم حيحص .ركذلا ىلعو
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 نع كلذب لغتشيف كلذ وحنو ةفلؤملا فيلأتو هتارادمو ودعلا ةبراحمو مهرومأو هتمأ
 مظعأ نم رومألا هذه تناك نإو هتلزنم ميظع ىلإ ةبسنلاب اًبنذ هاريف هماقم ميظع
 عم هروضح نم هماقم عيفرو هتجرد يلاع نع لوزن يهف «لامعألا لضفأو تاعاطلا

 اذه نأ لمتحي ليقو «كلذل رفغتسيف هاوس امم هغارفو هتبقارمو هتدهاشمو ىلاعت هللا
 [18 :حعفلا] 4مِيكَع َدَمِيَِتلَأ كرك :ىلاعت هلوقل هبلق ىشغت يتلا ةنيكسلا وه نيغلا
 لاق دقو «هالوأ امل اًركشو عوشخلا ةمزالمو راقتفالاو ةيدوبعلل اًراهظإ هرافغتسا نوكيو
 «ىلاعت هللا باذع نينمآ اوناك نإو ماظعإ فوخ ةكئالملاو ءايبنألا فوخ :يشاحملا
 امك اًركش هرافغتسا نوكيو بلقلا ىشغي ماظعإو ةيشخ لاح نيغلا اذه نأ لمتحي ليقو

 هللاو .اهّشّوهف سفنلا هب ثدحتت امم ةيفاصلا بولقلا يرتعي ءيش وه ليقو «قبس
 . '"”ملعأ

 نعو ركذلا ةموادم نع اًنايحأ عطقني ناك هِي هنإ :لوقن نأ حصي ىرخأ ةرابعبو
 ةنامألا لمحو ةلاسرلا ءادأ ءابعأ نم هب هللا هفلك امب قحلا ةدهاشمل عاطقنالاو غرفتلا
 مهسفنأ نم نينمؤملاب ةيولوألاو داشرالاو حالصالاو هللا ىلإ ةوعدلاو ميلعتلاو غيلبتلاو
 ةاناعمو ةمألا ةسايسو رشبلا ةاساقم يضتقي كلذ لكو «مهيلع ةيالولاو مهسفنأ ىلع
 ءادأل دادعتسالل سفنلا ةحلصم ىف رظنلاو ديعبلاو بيرقلا ودعلاو يلولا ةمواقمو لهألا
 هب مهمتأو ةجرد مهالعأو ةناكم هللا دنع قلخلا عفرأ هلك ناك امل نكلو «كلذ لك

 هماقمو «هتيلكب هلابقإو هبرب هدرفتو همه ولخو هبلق صولخ دنع هلاح تناكو ةفرعم
 لاح َئِلَع نم اًضغ اهاوسب هلغشو اهنع هترتف لاح هلي ىأر ؛هيلاح عفرأ كانه
 .اهرهشأو ثيدحلا هوجو ىلوأ اذه «كلذ نم هللا رفغتساف «هماقم عيفر نم اًضفخو

 زاوج ىلع َينبم وهو هلوح ماحو سانلا نم ريثك لام هب انرشأ ام ىنعم ىلإو
 هللاب ةفرعملاو بولقلا بابرأ نم ةفئاط بهذو غالبلا قيرط ريغ يف وهسلاو تارتفلا
 ةرتف وأ وهس لاح يف هيلع زوجي نأو هّلجأو ةلمج اذه نع كلك يبنلا هيزنتب لاق نمم
 ةرثكو مهب همامتهال ِهَك هتمأ رمأ نم هركف رّدكيو هرطاخ مهي ام ثيدحلا ىنعم نأ ىلإ
 . مهل رفغتسيف مهيلع هتقفش

 هنأ َلَينأَ# :ىلاعت هلوقل هاشغتت ةنيكسلا هبلق ىلع انه نيغلا نوكي دقو :اولاق
 .راقتفالاو ةيدوبعلل اًراهظإ اهدنع لت هرافغتسا نوكيو [4 :ةبوتلا] 4ِهّئلع ُةَتنيكَس

 لاق «رافغتسالا ىلع مهلمحي ةمألل فيرعت اذه هلعفو هرافغتسا :ءاطع نبا لاق

 .(؟5 317 )١1/ يوونلاب ملسم حيحص 00(
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 .نمألا ىلإ نونكري الو رذحلا نورعشتسيو :هريغ
 ذئنيح رفغتسيف «هبلق ىشغت ماظعإو ةيشخ لاح ةناغإلا هذه نوكت نأ لمتحي دقو

 .«اًروكش اًدبع نوكأ الفأ» :ةدابعلا ةمزالم يف لاق امك هتيدوبعل ةمزالمو هلل اًركش

 لَك ىبنلا ىأر هنأو ثيدحلا اذه يف يلذاشلا نسحلا يبأ مامإلا مالك مدقت دقو
 . '"”رايغأ نيغ ال راونأ نيغ وه :هل لاقو «مونلا يف

 كرزو كنع انعضوو
 اهب لصيل ةنتفلا لهأ ضعب اهب اهلغتسيو بابلا اذه يف ةدراولا صوصنلا نمو

 وه قحلاو [؟ :حرشلا] 402 َكَرْرِو كلن اَنْعَصَوَو :ىلاعت هلوق وه قباسلا هدارم ىلإ
 كلذ الولو ءمصعو اهنم هتوبن لبق ظفح هنأ هانعم :ليقف اهانعم يف قحلا لهأ هلاق ام
 .هرهظ تلقثأل

 .اهغلب ىتح ةلاسرلا ءابعأ نم هرهظ لقثأ ام كلذب دارملا :ليقو

 .كل كلذ انعرش ىتح كتعيرش بلطو كتريحو كرس لغش لقث :ليقو
 :ليقو .كيلع ظفحو تظفحتسا امل انظفحب تلمح ام كنع انفْمَح هانعم :ليقو

 نم هتيافكو هللا ةمصع عضولا نوكي وأ ءهضقني داك يأ (كرهظ ضقنأ» ىنعمو
 هبلق لغشو هيلع لقث ام وأ «ةلاسرلا لقث نم نوكي وأ .هرهظ تضقنأل تناك ول بونذ
 .هيحو نم هظفحتسا ام ظفحب هل ىلاعت هللا مالعإو «ةيلهاجلا رومأ نم

 كنع هللا افع

 َتدَل مل كلنع ُهَنأ اَنَعل :ىلاعت هلوق اًضيأ بابلا اذه يف صوصنلا نمو
 نأل ِلَي لوسرلا نم ةيصعملا عوقو زاوج ىلع اهب نولدتسي يتلا [* :ةبوتلا] ْمُهَل
 اذه نأ وهو اهيف قحلا لهأ هلاق ام وه قحلاو «بنذلا لوصح دعب الإ ردصي ال وفعلا
 «ةيصعم ىلاعت هللا هذع الو ةيصعم ٌدعيف ّيهن ىلاعت هللا نم هيف دلي يبنلل مدقتي مل رمأ

 .كلذ ىلإ بهذ نم اوطّلغو ةبتاعم ملعلا لهأ هّذعي مل لب

 فيكف «يحو هيف هيلع لزني مل اميف ءاش ام لعفي نأ هل ناك ِهِكَك هنأ باوصلاو

 .«لماكلا ناسنإلا» انباتك رظنا )١(
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 هللا هملعأ مهل نذأ املف [17 :رونلا] «ْمُهْنِه تتش نّمَل ِنَدَأَق# :ىلاعت هللا لاق دقو
 «لعف اميف هيلع جرح ال هنأو اودعقل نذأي مل ول هنأ مهرس نم هيلع علطي مل امب

 ليخلا ةقدص نع مكل هللا افع» :ِةلِلَع ىبنلا لاق لب ءرفغ ىنعمب انه «افع» سيلو

 لوقي امنإو :لاق «يريشقلل هوحنو كلذ مكمزلي مل يأ طق مهيلع بجت ملو «قيقرلاو

 «كنع هللا افع» ىنعمو :لاق برعلا مالك فرعي مل نم بنذ نع الإ نوكي ال 'وفعلا»

 مالك حاتفتسا وه :يكم لاق .ةمركت تناك اهنأ يور :يدوادلا لاق .بنذ كمزلي مل

 .هللا كافاع :هانعم نأ :يدنقرمسلا ىكحو

 ىدهف الاض كدجوو
 ىمعأ نمم ةنتفلا لهأ ضعب اهلغتسي ىتلاو بابلا اذه ىف ةدراولا صوصنلا نمو

 لكك هوأر امنإو «ةوبنلاو ةلاسرلا ماقم ةقيقح اوري ملف مهبولق ىلع عبطو مهرئاصب هللا

 عقيو رزولا لمحي «قاوسألا لخديو ماعطلا لكأي ضرألا ىلع يشمي ؛ةدرجم ةيرشب

 مالكلا اذه رخآ ىلإ هاوآف اًميتيو ءهانغف اًريقفو .هادهف الاض ناك ءأطخلاو بنذلا هنم

 ةنَّسلاو باتكلا يف ةدراو صوصن رهاوظ يه ذإ ٍسانلا ةماع ىلع هب نوسّبلي يذلا

 .ا/ : ىحضلا] 0 ئَدَهَن لاه و كدَجَوو# :ةيآلا هذه اهنمو

 لَم هنأ ىلع ءاملعلا قفتا دق هنأ ملعت نأ يغبني ةيآلا هذه يف قحلا نيبن نأ لبقو

 ةوبنلا لبق نوموصعم ءايبنألا نأ باوصلاو :«افشلا» ىف لاق .طق ةدحاو ةظحل لض ام

 راثآلاو رابخألا تدضاعت دقو «كلذ نم ءيش يف كيكشتلاو هتافصو هللاب لهجلا نم

 لب «ناميإلاو ديحوتلا ىلع مهتأشنو اودلو ذنم ةصيقنلا هذه نع مههيزنتب ءايبنألا نع

 رابخألا لهأ نم دحأ لقني ملو «ةداعسلا فاطلأ تاحفنو فراعملا راونأ قارشإ ىلع

 .لقنلا بابلا اذه دنتسمو «كلذ لبق كارشإو رفكب فرع نمم يفطصاو ءىبن اذحأ نأ

 نم اَْذَحَل ْدِإَو : ىلاعت هلوقب اذه نع مههيزنت ىلع يريشقلا يضاقلا لدتسا دقو
 قس ُهَّلَأ َّدَحأ ْدإَو :ىلاعت هلوقبو «ةبآلا [“ :بازحألا] 4تكلنيو ْمُهَفَنِم نبل
 :لاق 8١[ :نارمع لآ] «مّيرصنَتلَو ءوب َنْمِوؤْنلا» :هلوق ىلإ 4١[ :نارمع لآ] 4َّنَعْيَيل

 قاثيم ذخأي مث ؛هقلخ لبق قاثيملا هنم هللا ذخأي نأ ديعبو قاثيملا يف هللا ه هرهظطو

 «بونذلا نم هريغ وأ كرشلا هيلع زوجيو روهدب هدلوم لبق هرصنو هب ناميالاب نيييبنلا

 ليربج هاتأ دقو كلذ نوكي فيكو .همالك ىنعم اذه دحلم الإ هزوجي ال ام اذه

 هلسغ مث كنم ناطيشلا ظح اذه :لاقو «ةقلع هنم جرختساو اًريغص هبلق قشو 2ع
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 . "0[دبملا رابخأ هب ترهاظت امك اًناميإو ةمكح هألمو

 :قحلا لهأ دنع ةيآلا ريسفت

 سابع نبا لاق «ةيآلا هذه ريسفت يف فلتخاو :«ةيدمحملا راونألا» يف لاق

 ام ىردت تنك ام# :ىلاعت هلوق هديؤيو «ةوبنلا ملاعم نع الاض كدجو :ةعامجو

 الو نآرقلا أرقت نأ ىحولا لبق يردت تنك ام يأ [5؟ :ىروشلا] 4ُنَمِيإْلا الو ٌبتكْلأ
 .يدنقرمسلا هلاق «ناميالا ىلإ قلخلا وعدت فيك

 هيلع ناك دقو ماكحألاو ضئارفلا وه يذلا ناميالا الو :ىضاقلا ركب وبأ لاق

 دادزاف لبق اهيردي نكي مل يتلا ضئارفلا تلزن مث «هديحوتب اًئمؤم لبق مالسلاو ةالصلا
 . ”ناميإ فيلكتلاب

 كدجو :ليقو ءاهيلإ كادهف ةوبنلا نع ًالاض :ليق :«لماكلا ناسنإلا» يف تلقو
 نع ًالاض :ليقو «مهداشرإ ىلإو ناميإلل كادهو «كلذ نم كمصعف لالضلا لهأ نيب

 راغب ولخي ِهِكك ناك اذهلو ءريحتلا انهه لالضلاو ءاهيلإ كادهف اهفرعت ال يأ «كتعيرش
 ال : ليقو «مالسإلا ىلإ هللا هاذه ىتح هب عرشتيو هبر ىلإ هب هجوتي ام بلط ءارح

 :ءاسنلا] 4ةَلَعَت نكت ْمل ام َكَمَلَعَو# :ىلاعت هلوق لثم اذهو «هيلإ كادهف قحلا فرعت
 *١١17[.

 ال يأ لزألا يف كل يتبحم نع ًالاض كدجوو :قداصلا دمحم نب رفعج نعو

 . يتفرعمب كيلع تننمف ءاهفرعت

 .ةذاش ةءارق يهو كب ىدتها يأ "”ىدهف لاض كدجوو :يلع نب نسحلا أرقو

 ةيفيك يفو .كيلإ لزنأ ام نايب يف اًريحتم كدجوو :هانعم نأ يدنع رهظألاو
 سائل نيل رخل َكْلِإ آلَ :ىلاعت هلوقل ءكلذل كادهف «مهغيلبتو سانلا داشرإ
 .دينجلا مالك يف كلذ دعب هتيأر ام اذهو [54 :لحنلا] *تورْكَدتي مُهْلَعَو ملا َلْزُن اَم

 :ىلاعت هلوقل «هنايبل كادهف كيلإ لزنأ ام نايب ىف اًريحتم كدجوو :دينجلا لاق
 ىتح ةوبنلاب دحأ كفرعي مل كدجوو :ليقو .[44 :لحنلا] 4َرَكِزلأ َكِّإ آْرأَو#
 .ءادعسلا كب ىدهف كرهظأ

 )١( :لوألا بابلا  ثلاثلا مسقلا :ضايع يضاقلل افشلا )5١9/5(.

 ) )5ص :يناهبنلل ةيدمحملا راونألا 50١.

 ) )0.كدجو لعاف «لاض» نأ ىلع يأ
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 . يتفرعمل اًيحم يأ ٌألاض كدجوو : ءاطع نبا لاقو

 يأ [40 :فسوي] 4ِويِدَعْلا َكَكَص ىنَل َكَّنِإإأ#» :لاق امك بحملا :لاضلاو
 ءاورفكل هللا ّئبن بن يف كلذ اولاق ول ذإ «نيدلا يف انهه اوديري مل «ةميدقلا كتبحم

 لالضلاو ؛ةئيب ةبحم يأ [م٠ :فسريل « نيم ٍلكَص ىف اهيل اًنإإ# :هلوق اذه لثمو
 4 لآ اَمُهْسَدَحِإ ركب اَمُهنَدَحِإ َّلِضَك نأ# :ىلاعت هلوق هنمو نايسنلا ىنعمب

 . ىسنت نأ يأ [187 :ةرقبلا]

 [5؟ :ىروشلا] 4ُنَسيإْلا الو ُبككلا اَم ىِرْدَت تك ام :ىلاعت هلوق كلذ نمو
 قلخلا وعدت فيك الو نآرقلا أرقت نأ يحولا لبق يردت تنك ام :هانعم نأ حيحصلاو

 .ناميولا ىلإ

 هديحوتب اًئمْوُم لبق ناكف ماكحألاو ضئارفلا وه يذلا ناميإلا الو :مهضعب لاقو

 .ههوجو نسحأ وهو «اّناميإ فيلكتلاب دازف لبق اهيردي نكي مل يتلا ضئارفلا تلزن مث

 سل
 3 :فسوي] #ترافتعأ أ َنِمَل ءهِلَبَ ني تنكح نإو# :ىلاعت هلوق كلذ نمو

 سيل هنأ ملعاف 4اعهدمإ لِيَ نأ» : ىلاعت لاق امك ''”نيسانلا هانعم :يرهزألا لاقو
 الرع ا

 .[97 :سنوي] # َنوُلْقلَع انِيياَ نع ْه ترداو» : هلوق ىنعمب

 مل ذإ فسوي ةصق نع نيلفاغلا نمل :هانعم نأ يورهلا هللا دبع وبأ ىكح لب

 . ""انيحوب الإ اهملعت

 كنوتتفيل اوداك نإو

 اقع هر كي آنس هبل يي َكئْوَِب اهاَح دي» :ىلاعت هل لاق
 الدي ايم ره ُنَكَبَ دك د دَقَل كيم نأ الزلَو © الِيِح َةوُدَأل وو هع
 نإد او © ابِص ّمِبَع َك ُدَي ال ٍتاََل قس ةزحلا فعِض َكَلسدَدَدَ اذإ (9

 © البق اَّلِإ َكَملِج ترَتَْي 3 ِاذِلَ ين وجر ضرألا نم َكتَوْرْفَتْسِل اما
 01010 هر جر “َ .- 02 ا

 .[007 7١ :ءارسإلا] 409 ابيع انَيُسِل دمي اَلَو انسي نم كلكم اَنلَسََأ ْدَه نم َدَّنْس

 تلز مسق :ماسقأ ىلع هب ذخألا يف سانلاو اًدج لكشم ةيآلا هذه رهاظ

 مهب لصي نأ دعبي الو ةريبك ةئححمو ةميظع ةكلهم يف اوعقوو مهماهفأ تلضو مهمادقأ

 .نيسانلا نم يأ نيلفاغلا نمل هلوق ىنعم نأ هدوصقم )١(
 .884 9! ص :لماكلا ناسنإلا (0)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 .داحلالاو ةقدنزلا ةياغو داقتعالا ءوس ىلإ روصتلا اذه

 لاحوأ يف عوقولا نم مهعنمي مهبر نم فوخ عم مهرمأ نم كش ىلع مسقو
 ثحبو ةلواحمو ةلداجمو ةعجارمو لاؤسو بارطضاو قلق يف مهنكلو داقتعالا ءوس

 عرولاو «مهلوقع نصحي يذلا تباثلا ناميالا مهصقني مهنأ امك ةقيقحلا ىلإ لوصولل
 .مهبولق ىلع طبري يذلا زجاحلا

 نكلو روصتلا اذه مهلوقع ىلع دريو مهفلا اذه مهرطاخ يف رودي مسقو

 لثمب هٌؤفتلا نم مهعنمي هب مهقلعتو «هايإ مهريقوتو ؛هل مهبحو دك هللا لوسرب مهناميإ

 ام تاياورلا طقاس ةسوسو نم اهيلع لخدي ام ببسب مهبولق دجتو «مهريغ هب هوفتي ام
 مهبولقو 2. ةجرح مهسوفن ىقبتف « هنم ءيشب ملكتلا الو هب ظفلتلا مههاوفأ عيطتست ال

 مهيلع هب تماغ ام ةحازإو مهيلع سبتلا ام فشك ىلإ اليبس اودجي ول نأ نونمتي ةلجو

 مم ميل كلك نم ءيش هيلع رطخي ال ةئاف مهسوفتو ةقعسم ميوت مسقو

 نوط :ىلاعت هللا لاق نيذلا ملعلا يف نوخسارلا هللاب نوكراعلا ءاملعلا مهو .ىدتقي

 ىلإ نوجاتحي ال مسقلا اذهو .[7 :نارمع لآ] « رلملا يف َنوُحِسرلَاَو د َّإ هوت ْمَكْعَي

 ا .مهنم ديفتسنل مهيلإ عجرن امنإو ًالصأ ثحبلا اذه

 ديوع خيشلا روتكدلا ةمالعلا انوخأ هبتك ام ةصالخ رطسألا هذه يف ركذنسو

 . '"”راصتقالاو راصتخالا بسانت فرصتو ةكلذف ضعب عم يفرطملا

 :ةلكشملا ىيس

 هيف ريبعتلا ءاج يذلا ةيآلا رهاظ وه رطاوخلاو تاروصتلا هذه يف ببسلا لعلو

 لَك هللا لوسر باطخ ريمض يلإ ؛ةنتفلا» ظفل ةفاضإ مث ةيآلا هذه يف ؛داك» ظفلب

 لولو :هلوقو [0* :ءارسإلا] «هّرْيَغ اَمِككَع َىَرتَفْلا :هلوق يف باطخلاب لَك هتهجاومو
 ةفعاضمب دعوتلاو [74 :ءارسإلا] 409 الق ايس ْرِهبَلِإ نكبر صدك ْدَقَل كندي نأ
 لك ريشي يذلا وه «كلذ نم هاشاحو «مهيلإ لام ول اميف ةرخآلاو ايندلا باذع
 .رطاوخلاو تاروصتلا

 ديلو ةيآلا ىنعم نأ ذإ تايآلا هذه بيكارتو ,ظافلأ ضعبل ليلحت ركذب أدبنو

 .يفرطملا ديوع روتكدلل :خكك لوسرلا نع بذلا يف لولسملا فيسلا رظنا )١(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ةيآلا هذه ريدصت نإ :لوقأف «يونعملا اهقايسو «ينايبلا اهمظنو «يوغللا اهبيكرت

 برق ديعب نم الو بيرق نم ال ىنعي ال «داك» ىضاملا لعفلاب تايآلا هذه نم ىلوألا
 .موقلا نم هل قيقحت ال نم مهوت امك هبر هيلإ هاحوأ امع ناتتفالا نم ِةِْكك يبنلا

 حالطصا يف ديفت يتلا ةبراقملا لاعفأ نم ناك نإو لعفلا اذه نأ كلذو

 دق (داك» بولسأل يبرعلا لامعتسالا نإف مسالا نم ربخلا عوقو نمز برق نييوحنلا

 داي :ىلاعت هلوق يف امك هعوقو ليحتسي دق لب ءعقي ال وأ عقي دق اهربخ نأ تبثأ

 .["0 :رونلا] *ةىضِي اهب

 ربخلا عوقو ىلع لدي ال ةرابعلا يف لعفلا اذه دوجو درجم نأ ينعي اذهو

 نأ ديب «مسالاو ربخلا نمز نيب براقتلا ىلع ةلالدلا وه امنإ هديفي ام لك لب ءاّمتح

 هيف جمدني الو ءالعف هب لصتي الو .هطلاخي ال رخآلا نع الصفنم لظي امهنم الك

 . ةرشابم

 عوقو ينعي ال مسالاو ربخلا عوقو نمز نيب يضارتفالا براقتلا ىلع ةلالدلاو

 هلعف نم الإ ءىشلاب فصوي ال ذإ هب فاصتالا ديفي ال هنأ امك هيلع لدي الو ءربخلا

 .هسبالو

 كلذ عقي مل دحجلا نم ةدرجم تعقو اذإ داك :اهقاّذحو. ةغللا ءاملع لاق اذهلو

 .لعفي مل اذهف «لعفي داك :لوقت (اهربخ عقي مل يأ) ءيشلا

 نم ةدرجم ليبقلا اذه نم اهيف ثحبلا ليبسب نحن يتلا ةيآلا هذه يف يهو

 .هيلإ هللا هاحوأ يذلا نع ِدِكَك هل ةنتفلا عوقو يفن ديفتف ءدحجلا

 اداك» ىنعمل ةغللا ةمئأ هب حرص يذلا ضحملا يبرعلا لامعتسالاف اذه ىلعو

 هتئربتو ِةلِكَي هللا لوسر نع ةميركلا ةيآلا هذه ىف ركذ ام ىفن ديفي دحجلا نع ةدرجم

 ءيش نم برقي مل لب هيف نيكرشملا عمطي اًئيش لعفي مل كك هنأو .كلذ نم ِهِْك
 .هيلع هوض رع

 نبا نع كاحضلا قيرط نم متاح يبأ نبا هجرخأ ام هخسريو ىنعملا اذه دكؤيو

 .اًدبأ نوكي ال هنإف «داكي» و «اوداك نإو» نآرقلا ىف ءيش لك :لاق سابع

 : ظفلب هك سابع نبا نع كاحضلا قيرط نم هدانسإب يربطلا اًضيأ جرخأو
 ُداكَأ# :هلوق لثم وهو «نوكي ال هنإف 'ول» وأ «اوداك» وأ ؛داك» نآرقلا يف ءيش لكو
 ١٠6[. :هط] «اَييِفْحَأ

 اذإ «داك» لعفلا نأ نم ةيبرعلا قاذح دنع مولعم وه ام اًضيأ هززعيو اذهل دهشيو

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 لياح ةوبنلا ناديم ىف : ىناثلا مسقلا 135

 .«دق» ب اًنورقم اًيضام العف هب ءيج ربخلا عوقو بيرقت هب ديرأ

 نم نمأم يف ناك ِةكَي هنأ ىلع لدي امم ةميركلا ةيآلا هذه يف عقي مل ام اذهو
 . لجو زع هبرب مهنم ةعنملا ةياغ يفو «مهتبغر نع اًديعب مهتنتف

 مهلا نح كس ب تدك ٌدَقْل# :لجو زع هلوق يف مهيلإ هنوكر برق اذه ينعي الو

 (داك» نارعقال اذه انثحب عضوم يه يتلا تايآلا هذه يف [74 :ءارسإلا] الي اكس
 امم هايإ هتمصعو .مهنم كي هلوسرل ىلاعت هللا ظفح نأل ادق١ ب اًيضام العف اهيف

 لبقو ءًالوسر مهيلإ هللا هثعب نأ ذنم هللا لضفب هيف ققحمو «هل تباث ٌرمأ هل نوديكي
 هللا لوسر مهيف عدص نأ دعب مهسفنأ يف أشن امنإ يذلا هتنتف يف ريكفتلا يف مهعورش

 هللاب رفك نم هيف مه ام كرتو ىلاعت هلل ةدابعلا صالخإ ىلإ مهاعدو ءهبر رمأب لك
 .هب كرشو

 > أ دلي هل 51 -

 ني كَلْيَلِإ لِ آم ْمْلِي ٌلوسرلا امأكي# زل ف يسرا يحسب نر ةريخل لق

 ع ضم عمر قسد م د
 01 :ةدئاملا] «نساَنلأ نم كلْمِصمَي ُهَّنَأَو ٌمَتلاَسِر َتْنَلِب اف لعفت مل نإو

 نإف «تابثإ اهتابثإو «ٌيفن اهيفن لاعفألا نم اهريغك «داك» نأب لوقلا ىلع ىتحو
 نم موهفم اًريِثك الو ًاليلق ال [/4 :ءارسإلا] 4ُنَكَت تدك َدَقْلا# :هلوق يف هنوكر مدع
 . كلذ يضتقت ةيعانتمالا «الول» نأ ةهج

 :هباتك يف كلذب هللا همحر يطويسلا حرص امك مهيلإ هلي هنوكر مدع يضتقت يأ

 .«نآرقلا زاجعإ يف نارقألا كرتعم»

 نكت تدك َدَقْلا# :ىلاعت هلوق ىف بولسألا اذه هيلع لدي ام لصاحف نذإو
 امنإ 6/8 :ءارسإلا] «َكئْوَتْفَل اوباك نإَوإ# :هلوقو .[74 :ءارسإلا] «اًلم اًعيَس َرِهْبلِ

 ءركمو عادخ نم كي هللا لوسرل نوشياعملا نوكرشملا كئلوأ هيلإ لصو امل نايب وه
 ةوعدلا غلاب نم هب موقي ناك امع ْةْكَك هللا لوسر ينث اهب نولواحي دوهج نم اولذب امو
 مهنظو «مهريدقت يف مهيلإ ليخ ىتح «هل ةدابعلا صالخإو ىلاعت هللا ديحوت ىلإ
 بيغرتو فاجرإو تاياعس نم هب اوماق ام غلابو «هب هودعوت ام لوهو «هولاق ام ميظعل
 مهمعزب ًاليلق اًئيش مهيلإ هنونكريو «هنونتفي اوداك مهنابسح يف مهنأ تالوقتو بيهرتو
 ًاليلق اًئيش هنم اولان مهنأ مهسفنأ يف اًسجوتو ءاّظو اًسدح ةفاسملا قيض نوبسحي مهف

 وأ «هيف اوعمط امم اًئيش نأ ديب مهموق نم مهنيطايشل هنومعزيو .مهسفنأ هب نوئمي امم
 لوزتل مهفاجرإو مهعادخو مهركم ناك نإو ؛ثدحي نأ نع ًالضف برقي مل هومعز
 هلأ َدْنعَو ٌمهَرْكحُم أوركم دقو# :هلوق يف كلذب مهنع هللا ربخأ امك لابجلا هنم

 .[07 :ميهاربإ] © ُلاَبْْل ُهَنِ ث « لور هركحَم 3 نِإَو فكم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 ىلع دي ناكف ءمهديك هنع عفدو «مهركم نم كَم هلوسر ىلاعت هللا ظفح دقو

 كارشالا نم هيف مه امم ءيش نم برقلا نم هب مهسفنأ نوجري اوناك امع دعبلا ةياغ

 دق ءاهقحب اًمئاق «صالخالا ةياغ اهيف اًصلخم «كاسمتسالا غلاب هتوعدب اكسمتسم هللاب
 يف اَم ُمَل ىلا ِهَلأ ٍطَررِص و يِقَّتْسُت طر ّلِإ َىِدََيَل َكَنِإَوط :لاقف هتوعد ىّكزو ءهللا هاكز
 .[07 07 :ىروشلا] # ضْرَْل ىف امو ِتَومَّسلَ

 هكاسمتسا ةوقو قحلا ةوعد رشن ىلع همزع غلاب نع ْةَْي هللا لوسر ربع دقو
 نيح بلاط ابأ همع اًبيجم لاقف نيملاعلا بر هلل اهب مايقلا يف هصالخإ قدصو ءاهب

 نيكرشملا مالحأ هيفستو «مهتهلآ بيع نع ٍلك هللا لوسر فكي نأ هيلإ شيرق تعس
 هُمِلْسُم همع نأ ِدِكَك هللا لوسر نظف «هل اولاق يذلاب هربخأف ءهمع هاعدتساف «مهكرشب

 هرارصإو ؛هدومص اًئلعم ِةْكَي لاقف «هعم مايقلاو هترصن نع فعض دق هنأو .هلذاخو

 يف سمشلا اوعضو ول هللاو !مع اي :اًعيمج سانلا هنع ىلخت نإو «هبر رمأب همايقو
 : 0 ام هيف كلهأ وأ ؛هللا هرهظي ىتح رمألا اذه كرتأ نأ ىلع يراسي ىف رمقلاو ىنيمي

 تكن» :هباتك يف ينآلِقابلا ركب وبأ كلذ لبق راشأ هيجولا هيجوتلا اذه ىلإو

 4(َكئومتْنَل ابا نإَو :هلوق ىف ىلوألاو :هيف لاق ثيح «نآرقلا لقنل راصتنالا
 .مهديك نع رابخإلا هجو ىلع ىلاعت هللا نم تردص اهنإ :لاقي نأ [ا/“ :ءارسإلا]

 نأ َرْهْنَم ٌةَِط تّنَل ُمُنَحَرَو َكَيلَع ِهَلل ُلْضَف الَْو# :رخآ عضوم يف لاقو
 .مالسلاو ةالصلا هيلع هبلقل نيكست اذه لكو 1١[ :ءاسنلا] # كوُلِصُي

 نأ الْولَو## :هلوق يهو ةميركلا تابآلا هذه نم ةيناثلا ةيآلا تردص دقو

 عانتما ىلع لدت يتلا «الول» يعانتمالا طرشلا ةادأب ةيآلا ["4 :ءارسإلا] *. . كليم
 نومضم لوصحل يضاملا يف اهربخ عوقو عانتما يضتقت اهنأ ىنعمب «هريغ توبثل ءيش
 .اًمود ثودحلا يف اهربخ قبست يتلا اًضيأ يضاملا يف اهطرش ةلمجب فصولا

 اًعطقو اًقلطم لصحي ال هنومضم نأو ءادبأ عقي ال اهطرش باوج نأ ينعي اذهو

 يبرعلا لامعتسالا بسحب اًمود عقت يتلا طرشلا ةلمج عوقو ىلع يضاملا يف هقيلعتل

 «الول» طرش باوج عوقو عنتميف ءاّضيأ يضاملا يف اهباوج عوقو لبق بولسألا اذهل
 .اهباوج لبق اهطرش عرقول اًمتح

 ديفيف ءاهلبق امل اًنايب هلعج ةميركلا ةيآلا هذه ىف «الول» بولسأ نأ ىنعي اذهو
 دوجول «الول» طرش باوج ةلمجلا هذه يف انه وه يذلا نوكرلا عوقو عانتما اًعطق
 ىلاعت هللا نم هققحتو «الول» طرش ةلمج يف رهاظ وه امك هللا نم ِهِِلَع هل تيبثتلا
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 يحولاب امإ «كلذ نم ءيش يف مهريكفتو «هتنتفب مهمه لبق قباسلا يف ِهلَو هلوسرل
 مهنم هل ةمصعلا نامضو هلع هتيبثتب امإو « سانلا ىلإ الوسر هثعبو هّللا هافطصا ذنم

 . هثعب نأ لعب

 :ثحبلا لصاح

 يف لاكشإلا تراثأ يتلا ظافلألل يوغللا عضولا ةلالدل يملعلا ليلحتلا اذهبو

 سيل نأ حضتي تايآلا هذه يف باطخلاب دارملا ىنعملا لوح سانلا ضعب ناهذأ
 ملعلا لهأ دنع لوبقم الو لب «هيجو كسمتسم الو «لحم هوراثأ يذلا لاكشالل

 .ةيارد الو اًعضو ال ةيبرعلاب

 اهتارابع قوطنمو اهظافلأ ىنعم حيرصب لدت ةميركلا تايآلا هذه نأ اًضيأ حضتيو
 يف مهيلإ هنوكر مدعو كي هللا لوسرل مهتنتف عوقو مدع ىلع انآ هانب يذلا هجولا ىلع
 لئاسو نم اهل اوربد ام ببسب مه مهرظن يف ةنتفلا تناك نإو .نولمؤي اوناك امم ءيش

 نأ ديب ءمه مهنظو «مهريدقتو مهباسح يف عوقولا ةلومأم دوهج نم اهل اودشح امو
 ءءيش يف مهيلإ نوكرلا نع دعبلا لك اًديعب مهتنتف نم نمأم يف ناك هك هللا لوسر
 .ِةلِكَي هب هتمحرو ؛هيلع هللا لضفب هل نوديكي امم اًموصعم

 :«هريسفت» يف هللا همحر يعاقبلا نيدلا ناهرب لاق

 فرش يف لئاضفلا نم ُهْلَي يبنلا هب صخ ام ىلع ةحضاولا ةلدألا نم ةيآلا هذهو
 لكو ول ِهلَك هنأ ىلع تلد اهنأل ءهلصأ بيطو هلقع ناحجرو هرصنع ءاكزو هرهوج

 ملو ةلضافلا فاصوألاو ةلماكلا زئارغلا نم هتلبجو هعبط يف هللا قلخ امو ءهسفن ىلإ
 .مهيلإ نكري مل ةوبنلا لاح كلذ ىلع ةدايز تيبثتلا نم هحنم امب هكرادتي

 :سابع نبال سيفن هيجوت
 نأ كيفَ سابع نب هللا دبع ميظعلا نآرقلا نامجرتو ةيمالسإلا ةمألا ربح ىريو

 ّيبنلا ىلإ اهيف باطخلا هيجوتب اهريذحتو ةمألا .باطخ ليبق نم ةميركلا تايآلا هذه
 عماجلا» يف يبطرقلا هركذ اميف اهم لاق ثيح ىلاعت هللا نع غلبملا وه هنأل يك
 دحأ نكري الئل ةمألل فيرعت اذه نكلو ءاّموصعم ِهَْك هللا لوسر ناك :«نآرقلا ماكحأل

 ْ .'”هعئارشو ىلاعت هللا ماكحأ نم ءيش يف نيكرشملا ىلإ مهنم

 )١( نآرقلا ماكحأل عماجلا )0700/1١.
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 ال هنأل ؛هريغ هب دارملاو هلي ىبنلا هب بطوخ امم تايآلا هذه نأ ينعي اذهو
 نأ الو للا ىلع يرتفي نأ الو «هيلإ هللا هاحوأ امع رافكلا هنتفي نأ زوجي الو ءحصي
 نيل : ىلاعت هلوق ذح ىلع يح امنأو ءاّدحأ مهنم عيطي نأ الو «نيكرشملا ىلإ نكري
 70 :فرخزلا] #َنيِرِي ( ني َنئوكَملَو كلَ ّنطَبَحِل َتْكَرشَ

 نأ ةمألا ريذحت ليبق نم ةيآلا امنإو «هللاب كارشإ لَك يبنلا نم عقي نأ لاحمو
 .ماكحأ نم هل هللا هعرش امو هبادآو دلي دمحم اهيبن ةلاسر لوصأ فلاخي ام اهنم عقي

 نكستو «بلقلا هيلإ نئمطيو «سفنلا هيلإ حاترت يذلا هيجولا هيجوتلا اذه لعلو
 باطخلاب دارملل كك سابع نب هللا دبع نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح نم حراوجلا هب
 للك هللا لوسر ءاعد ةكربب هلان يذلا نيدلا يف سابع نبا هقف نم وه ةميركلا ةيآلا هذهب
 .«ليوأتلا همّلعو نيدلا يف ههقف مهّللا» :هلوقب هل هئاعد يف

 لوسر نم رافكلا فقوم نايب يف ةدراو ةميركلا تايآلا هذه نأ رهظي انمدق امبو

 مهرفك اهب لطبي ِِكَي هلوسر ىلع لجو زع هللا هلزنأ يذلا ميظعلا نآرقلا نمو كي هللا
 مهبولق داسفو «ةفرحنملا مهسفنأ ايافخو «مهعادخو مهدانع فشكيو «هب مهكارشإو
 .هعئارشو نيدلا رمأ نم ءيش يف رافكلا ىلإ نوكرلا نم ةمألا رذحيو «ةضيرملا

 كئلوأ نأشو لاح ِةكك هللا لوسر ىلع ضرعت ةميركلا تايآلا هذه نأ امك
 دادتشا ماقم ىف هتيلستو هتيبثت ىف ةدايز مالسلاو ةالصلا هيلع هعم ةرجفلا ةرفكلا

 كلذب ىوقيل ءهب هتيانع ميظعو «هيلع هللا لضفب هل اًريكذت هب مهقادحإو هيلع نيكرشملا
 . هنع هللا عفدو فهل هللا رصنب نينمؤملا بولق نئمطتو «هرزأ هب دتشيو «هبلق

 نم هعنمو .هتوعد نع هفكب مهل ةقاط الو هيلع مهل ليبس ال نأ هؤادعأ ملعيلو

 سانلا ةأايح يف هتمظعل نايبو «هبر دنع يي هناكم ةعفرل راهظإ اذه يفو

 :تامملا فعضو ةايحلا فعض كانقذأل اذ

 ٌفْعِضَو ةلحلا ف تفعض َتكلَتسْفْدَحَل اذإ ا : تابآلا هذه قايس ريف ىلاعت هلوق امأو
 دم ع 2 ل

 نيبت ةيآلا هذه تءاج دقف [05 :ءارسإلا] 402 اص امَيَلَع كل دمج ال مث ِتاَمَمْل
 نم كلذو نآرقلا ريغ ءارتفا وهو ءاهلبق يتلا لبق يتلا ةيآلا يف ركذ ام لعف نم اًءزج
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 :ءارسإلا] 4ُهَريَغ انِّيلَع َىِريْفل كلَتلا نَِسْيَأ ىلا ِنَع َكَئيِْشَي ادا نإَرال :هلوق

 ُلَمْجع ُتْيَح ملَعَأ ُهَّنَأ# و هبر تالاسر غيلبتب فلكمو «هل هللا ةمصعب هلك كلذ نم

 ةمأالل فيرعت : يت سابع نبا لاق امك يه اذه ىلع ةيآلاف [١؟4 :ماعنألا] «ٌمَتَلاَسِر
 .هعئارشو ىلاعت هللا ماكحأ نم ءيش يف نيكرشملا ىلإ دحأ مهنم نكري الئل

 نامز لك يف نيموكحمو اًماكح نينمؤملا عيمجل ديدش ديعوو ريذحت يهو
 ءاغصإلا نع مهل يهنو ءهلوسرو هللا ءادعأ رافكلاو نيكرشملا ىلإ نوكرلا نم ناكمو

 دادزا هب مهملعأو هل مهاشخأو ىلاعت هلل سانلا ىقتأ ِةْكَي هللا لوسر ناك املو

 نع رازبلا هاور اميف لَك لوقي ناكف «ةميركلا ةيآلا هذه تلزن امل ىلاعت هللا نم هفوخ

 ةفرط يسفن ىلإ ينلكت ال مهللا» :هيلإ اًنجتلم هل اًعراض «هبر اًيعاد ايم رمع نبا
 .«ينتيطعأ ام حلاص ينم عزنت الو «نيع

 ذإ «مهلامعأ ىلع دابعلل هئازج يف ىلاعت هللا ةّنسل نايب اذه ىلع ةيآلا هذهف
 هقلخ يتلا هتعيبط يف لهأتو «لاضفأ نم هبهو ام ردق ىلع مهنم دبع لك ىزاجي

 .اهب همركأو اهايإ هحنمو ءاهيلع

 هتلاسرو هتعيبط يف ْةَِْي هللا لوسر دمحم انديس حنم ام لثم طق رشب حنمي ملو

 ةوقو هدوج ميظعو هتمحر غلابو هل هاوقتو هبرل هتيشخ مامتو هقلخ لامكو هبدأ نسحو
 .ءلطع ةماعلاو ةصاخلا هنوؤش نم نأش لكو « هتعاجش سأبو هربص

 نم غلابلا ريذحتلل اًبعرم اًديدش ةيآلا هذه يف باذعلاب ديعولاو ديدهتلا ءاج امنإو
 .ناك سانلا نم يأ نم ةميركلا ةيآلا يف ركذ امم ءيش برق

 ةدايزلو «ىلاعت هللا نع غلبملا وه هنأ رابتعاب كك يبنلا ىلإ اهيف باطخلا هجوو
 ضرتفا ولو «قلخلا نم دحأ هيف حماسي ال امم اهيف هيلع دَعوُت ام نأ نايبو «ريذحتلا

 هلعف هنأ هانملس ول هنإف ءهنم هتمصعو ىلاعت هللا دنع هردق ميظعل هلعفي ال نمم هلعف

 .ةيآلا هذه ىف هب دعوتملا رمألا هباصأل اّدبأ هلعفي ال وهو ًالدج

 كَ هللا لوسر نإف الإو (ةراج اي يعمساو «ينعأ كايإ) باب نم اذه لعلو

 .هلك كلذ نم ءيش لعف نم هتمحرو هلضفو هللا ةيانعب سورحمو موصعم

 ةزّيحلا َفْعِص َكَلَتَهَدَأَل اًدإ# :هلوق ىهو ةيآلا هذهل «هريسفت» ىف ىبطرقلا لاق
 ىلعأ ةجردلا تناك املكو ء«ديعولا ةياغ اذهو :لاق [76 :ءارسإلا] 4 ِتاَمَمْلا ٌفْعِضَو هةءام
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 ٍةَمِحفب كني ِتْأَي نم َيَّبلأ ءآَسنب## :ىلاعت لاق ءمظعأ ةفلاخملا دنع باذعلا ناك ب يش ُ هم در - . هيام . ٠
 كك جاهم وج سم سس مد 0 د

 ٠"[. :بازحألا] «نْيَمَعَص ٌباَدَعْلا اهل

 بنذ :ةميركلا ةيآلا هذه ىلع اًقيلعت «ةيندللا بهاوملا حرش يف» يناقرزلا لاقو

 هسفن نوصي لب «هيلع مالي امم برقي الأ هقح هفرشل هنأل ؛هريغ نم مظعأ فيرشلا
 .ترغص نإو «تاوفهلا نع

 نوكرلا نم ىلاعت هللا هذاعأ دقو :«نيكلاسلا جرادم يف» ةيزوجلا ميق نبا لاقو

 .هبلق نم ةرذب هئادعأ ىلإ

6 

 باطخلاب دارملا نايب يف ليق ام ىضرأو نسحأ نم يدنع ايت سابع نبا لوقو
 ءهلسرو هءايبنأ اهب هلل صتخا يتلا ةمصعلا سوق نع يمري هنأل «تايآلا هذه يف

 .بيصن ىفوأو اهنم ظح رفوأ ِِكَك نييبنلا متاخل لعجو
 هلاوقأ عيمج يف نينمؤملا ةودق لجو زع هللا هلعج دق ٍهكَي يبنلا نأ اذه ديؤيو

 :ىلاعت لاق «مالسلاو ةالصلا هيلع هب ليلدلا هصخ ام الإ هلاوحأو هتافرصت لكو هلاعفأو
 هللا 5و ريل قلو هلل اووي نك نس ٌةئَسَح هون هَل لوشو ىف مك نك َدَنْلل
 .[0 :رشحلا] 469 اريك

 وأ لعف وأ لوق نم هب اهيتأي ام ِلَك هللا لوسر نع ذخأت نأب ةرومأم ةمألاو

 كدت امو ُهوُدْحَف لول مدنا اًبو## :ىلاعت لاق ءهنع اهاهن امع يهتنت نأو ء«ريرقت
 .[/ :رشحلا] «باَقِْلأ ُديِدَس هَل ّنِإ َدَأ أُمَتَو وهنأ ُهْنَ

 اودارأ ىتلا ةنتفلا نم ءىش ىف نيكرشملا ىلإ هنوكر ةلاحتسا ىلع اًئيقي لدي اذهو
 نآلو ءمهداعمو سانلا ةايح يف ةميظع ةناكم نم ةايحلا يف ِكَي هجهنمل امل اهيف هعاقيإ
 نوكي نأ لقعي الف «ةاجنلاو ريخلا ليبس ىلإ اًدئارو اًيداه مهل هلعج لجو زع هللا
 يف ِهلَك غلابي ناك يذلا وهو «لالضلاو ىدرلا يواهم يف مهل اًكراشم الو ءاعبات
 ةمحرلاو اهيلع ةقفشلا لامك نم رهاطلا هبلق ىف هللا لعج امل اهرضي امم هتمأ ريذحت
 قفتا يذلا حيحصلا ثيدحلا يف تبث امك اهتمالسو اهتاجن ىلع صرحلا ديدشو ءاهب
 ذخآ انأ» :لاق ِدي هللا لوسر نأ هيفو ملسمل ظفللاو ملسمو يراخبلا :ناخيشلا هيلع
 . "«اهيف نومحقت ينوبلغتف ءرانلا نع مله رانلا نع مله ءرانلا نع مكزجحب

 يصاعملا نع ءاهتنالا باب «قاقرلا باتك يراخبلا حيحص رظناو (19784/5) ملسم.حيحص )١(
77/8 1). 
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 مهرذحاف ودعلا مه

 ىلاعت هللا لاق لي يبتلل ريذحتلا ظفل ىلع تلمتشا ةميركلا ةيآلا هذه

 42 نيكو نأ دل ُرُهْلدَ قدك ٌودَمْلا ُرُه# :نيقفانملا نم ِةلَي هيبن اًرذحم
 .15 :نوقفانملا]

 َمُهَةآوْهَأ عَن الَو سَ لدن مب ا مكن مكَحَأ ن نو :هوهيلا نم هل اًرُذحم لاقو
 سد

 مع عاج و فر
 1[ ا « كِل ُهَلَأ َلْزَنأ آم ضْعَب نع َكلْوُيِتْنَي نأ ٌمُهَْرَدَحَأَو

 َقْوكَم اكو اًديِنَح نيل َكَهْجَم ْدَيَل َنأَو» :نيكرشملا نم ىلاعتو هناحبس هرّذحو
 5١[. :سنوي] 49 َنيِكٍرْفَمْلا تي

 07[2 :ناقرفلا] © ارريكص 0 لوب مهْدِهَحَو نفك عي الق# :لاقو

 اروفُك نأ امي جهنم ْعِظ الو َكْيَر يَذِل ٌريَمَت9 :هلوق يف امك ريذحتلا هب دارم انه يهنلا

 .[14 :ناسنإلا] 4069

 أبعي ال نأب هرمأو «نيقفانملاو نيرفاكلا ةعاط نع يهنلا بولسأب هريذحت هلثمو

 .هتلاسر غيلبتو هتوعد يف رمتسيو هللا ىلع لكوتي نأو هب ثرتكي الو ءمهاذأب

 هيفكي يذلا هللا ةجح مهيلع ميقي ىتح لاعفألاو لاوقألا نم هب هنوذؤي امع ضرعيو

 عدو َنيِقِفتمْلاَو َنيرْفَك ل عل الو :لاق ثيح مهيلع هرصنيو «مهنم هعنميو ؛مهرش
 .[:8 :بازحألا] 402 اليكو هَّلأب قكَو ُهْلا لع ْلكصوَتَو مهنذأ 0

 مدقأو هنم لصح اميف باتعلا دروم درو هنأ ريذحتلا اذه نم مهضعب مهف دقو

 رّذحملا نم يتأي ةداع ريذحتلا نأ نم ةماعلا دنع مولعم وه ام ىلع اًسايق هلعفو هيلع

 وهو ؟ل فيك لِي دمحم انديسل ةبسنلاب لاحم اذهو «ةبيصملا عوقو دعب حصانلا

 ركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو بدألا سانلا ملعي يذلا مظعألا يبرملا

 لك يف ةنسحلا ةودقلا مهل وهو .رشلا نع مهرذحيو تاريخلا لغف ىلع مهثحيو

 .هيلع همالسو هللا تاولص ةيداعلاو ةيدبعتلا ةيويندلاو ةينيدلا مهلاوحأو مهرومأ

 ميلعتلاو ةيبرتلا باب نم اهنأ ِِلَي هقح يف هيلع لمحت نأ نكمي ام ىصقأو

 هتريغو هب هتيانعو هل هللا ةياعر ىلع هيبنتلا باب نم اًضيأ اهنأو كك هللا لوسرل هيجوتلاو
 . هيلع همالسو هّللأ تاولص هيلع

 يف نيقفانملا نمو دوهيلا نمو نيكرشملا نم ميركلا هيبن لجو زع هللا رّذح دقو
 ةقباسلا تايآلا هذه اهنمو ميركلا نآرقلا نم ةريثك نطاوم
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 مهسئاسد فشكب هل هئادعأ نايبو ههيبنتو هتيبرتو ْدَلِكَي هميلعت باب نم هلك اذهو

 هيحو ءهمه فرصيأ هتوعد ىلعو «هيلع مهدقحو مهيولق داسف ىلع هعالطاو هل

 9 ُضرع نإ اقف ىذاسو مهنع هللا هارع كلذلو ءهنم قلعتلا كلذل ًالهأ اوسيل

 و ساكلأ رك امو :لاقو «[ال :لحتلا] 4 ٌلِضي نم ىِدَي كَ 0 مُهْنَدَه

 409 َنبن تي لإ َرُه نإ رج ن نم ِهَيلَع ٌرْهْلَسَس امو () َنيِِمْؤْعِي تصرح
 50 2 ل“ وه

 كد ىلا ره ُدَسأ َكَبْسَح كرو َكوُعَدْي نأ ًاوديِرِي نإوإ# :لاقو ٠١ 01٠١4 :فسوي]

 .[17 :لافنألا] 469 َنييِمْْمْلَو وركب

 اًئيش هللا نم دحأل كلمي ال كك ىبنلا

 هنود هنع ىينغي الو

 َكَيَرْسَع ٌرِذَنَو# :تلزن امل :تلاق هيك ةشئاع نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج
 اي ءدمحم تنب ةمطاف اي» :لاقف وهلا لوسر ماق 17 : ءارعشلا] «©9 تزل

 . (متكش ام يلام 7 ّ 1

 شيرق رشعم اي» :ِلَي هللا لوسر لاق :لاق هلك ةريره يبأ نع ةياور يفو
 مكنع ينغأ ال بلطملا دبع ينب اي اًئيش هللا نم مكنع ينغأ ال هللا نم مكسفنأ اورتشا
 .©”هلسم هاور .«... بلطملا دبع نب سابع اي ءاّنيش هللا نم

 نأ ىف ةحضاوو ةحيرص بابلا اذه ىف ةدراولا ثيداحألا نم هريغو ثيدحلا اذه
 لَك هسفنب هررق امك اًئيش هللا نود نم هنع ىنغي ال وأ اًئيش دحأل كلمي ال لَك يبنلا
 ناميإلا بجي ةيساسألا هدعاوق نم ةدعاقو ىمالسإلا نيدلا قئاقح نم ةتباث ةقيقح هذهو
 باتري الو كلذ يف كشي الو لماكلا داقتعالاو قيدصتلا ىنعم لكب اهب قيدصتلاو
 ىلع هلمحيو هلحم ريغ يف هلمعتسي ةلهجلا ضعب نكلو .هلوسربو هللاب نمؤي دحوم
 اًرض كلمي ال ءاوسب ءاوس رشبلا عيمجك رشب ِخلَك يبنلا نأ ىلع هب لدتسيو هلمحم ريغ
 ءرش عفدب الو ريخ بلجب ال هسفن عفن عيطتسي الو لوقي لب اذحأ عفني الو اًفن الو
 يف مدقت امك) .بارتلا تحت نيذلا تاومألا رئاسك تيم هنإف هتافو دعب اصوصخو
 ٠"[. :رمزلا] (9©4 ديني م ديو تيم َكَّنِإا8 ثحب

 .ناميإلا باتك يف ملسم هاور 00(

 7507/9 ريثك نبا ريسفت رظناو 84 مقر ناميإلا باتك ملسم حيحص ن0
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 اذه يف ةدراولا ىرخألا صوصنلا نع ىماعتي لب ىسانتي وأ رورغملا اذه ىسنيو
 رورشلا عفدو تاريخلا بلجب ِةِلَم هعفن ىلع ةحيرصو ةحضاو ةلالد لدت يتلاو بابلا

 .تاومألاو ءايحألا نم تاومسلاو ضرألا لهأل تاربملاو عفانملا لاصيإو تافآلاو

 موقي يك ّةِكَك دمحم هيبنل هنيكمتو هتردقو هناسحإو هنذإو هللا لضفب كلذ لكو

 يطعي وهو ريدق ءيش لك ىلع هللاو «ةيماسلا فقاوملا هذه فقيو يلاعلا ماقملا اذه

 .ءاش تقو يأ يف ءاش نملو ءاش فيك لضفلا

 ملعلا نوعّدملا ركني امو ءاّدج ةريثك ةقيقحلا هذه ريرقت يف ةدراولا صوصنلاو
 مهلهجل وه امنإ نورضيو نوعفني ءايلوألاو ِةِْكَي يبنلا نأ نودقتعي مهنأ نم ةماعلا ىلع

 ريفكت نم مهبرآم لينل ةليسوو «نينمؤملا مهناوخإل ملّثلا دصقو لطابلا ىلع مهبصعتو
 وأ عفني ءاّئيم وأ اًيح ءاّيلو وأ اًيبن نأ دقتعي ال ملسم لهجأف الإو «نيملسملا مهناوخإ

 ءاّيلو وأ ناك اًيبن هدابع نم ءاشي نم دي ىلع رضيو ىلاعت هللا عفني امنإو هسفنب رضي
 هللا الإ هيف رثؤملا سيل ريثأت لكف .اًديرم اًناطيش وأ ناك اًحلاص ءاّريمأ وأ ناك اكلم
 موي ىلإ مهعابتأو 464 حلاصلا فلسلا نم ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع هذهو ىلاعت

 1 .مهعم انعو نيدلا

 يذلا ثيغلا ىقسنو «ءايبنألا لادبأب رصنن اننأب اًضيأ كي هللا لوسر انربخأ دقو
 هللا فرصي نيدلاو ايندلا رومأ يف انتليسو مهف «مهب ءالبلا انع عفديو مهب قزرلا وه
 :ةكئالملا قح يف ىلاعت هلل لاق دقف كلذ نم ةبارغ الو «ةمألا نع ءوسلا مهب

 [4 :تايراذلا] 46 اَرََأ ٍِتَمَيَمَمْلَآ# :ىلاعت لاقو [5 :تاعزانلا] 462 اَنأ تيل
 وه ىلاعت هنأ عم قازرألا ميسقتب مهفصوو «نوكلا رمأ ربدت اهنأ ىلاعت هللا فصو

 مهيديأ نيب ام هل «هدابع مهو ةروكذملا مهلاعفأب ىلاعت مسقأو ءمسقملا وهو ربدملا

 هل كيرش ال هدحو هللا وه ءالبلا عفادو ثيغملاو مالا نأ مولعمو .مهفلخ امو

 ءايبنألا نم هريغو هلك يبنلا ىلإ ريخلا بلجو رشلا عفدو ةثاغإلاو رصنلا ةبسنو

 ىلاعت هللا وه يقيقحلا لعافلاو كلذ يف ةطساولا مهنأ ىنعمب ةيزاجم ةبسن يه ءايلوألاو

 ىف الإ نوزيكلا نإ ْنَمَلا نود ني ُركْسَب ل دنج َوْه دل اه نم :يلاعت لاق امك

 :كلملا] 50 رويو ٌرْثْع ف أجل لب كد حن ْنِإ كرري ىذا اذه ْنَمأ 9 رورغ
 ْذِإ كمر امو ةدحاو ةبآ يف نيتبسنلا نيب عمجلا يف ف ىلاعت لاق امكو أكاد ١

 .[37 :لافنألا] 4ئر هنأ جركلو تيم

 يف ِهكَي هلوقف قئاقحلا هذه نع جرخت ال اهدجول صوصنلا ركنملا لمأت ولو
 :يوونلا لاق امك هانعم «مكنع ينغأ ال وأ اًئيش هللا نم مكل كلمأ ال :قباسلا ثيدحلا
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 كلذكو .“''مكب ىلاعت هللا هديري هوركم عفد ىلع ردقأ ال ينإف يتبارق ىلع اولكتت ال
 هللا هردقي مل اًءوس وأ اًموركم مكنع عفدأ ال يأ :اًئيش هللا نم مكنع ينغأ ال :هلوق

 ءمكعفن هللا دارأ اذإ مكرض عيطتسأ الو مكرض هللا دارأ اذإ مكعفن عيطتسأ الف مكل

 كلمي ال ِلَك وهف هتدارإو هللا نذإب كلذ كلمأو مكعفن ىلع ردقأ ينكلو هلل هلك رمألاف

 هللا نذإب نكل هردقو هللا ههضق ام دض اًئيش دحأ نع ىنغي الو هللا ةدارإ دض اًئيش

 .هلالج لج هلل دارم وه امم هدارأ ام لك لعفي نأ عيطتسيو كلذ لك كلمي هلضفو

 هركذيو ا اهررقي هنأ ملعيو نآرقلا 0 هذه يف فلاخي نأ نظأ الو

 لجأ ِةَمَأ لعل أ كك ام م اَلإ اًحَنن الو ارم ىيدَِب ُكيِأ د لْث» :هلوق يف ةمات ةحارصب
 هر

 .[غ4 :سنوي] 409 َنوُميْفَتْس الو ٌةَعاَس َنْوردْتَسِ الق ْمُهْلِمل 1 اَذإ

 تلمح دق وني اوُناَ نال لكن حون نع ةياكح ىلاعت هلوق ليبق نم اذهو
 يي امن َلَت © َنِيِدَصلا َّنِو تنكح نإ ًآَنْدي امي اَنِبْأَك اَنلَدِي َتَرَيَحأت 2 ع سر لت

 مم
 د

 نأ ُديِري هلأ ناك نإ مل ح عم نأ ُثدَأ نإ يف مدت ال الل © ريتني رثنأ آو هه

 .["1 - 3١ :دوه] 409 تروج ِدّلِإَو مكسر ره ض كيوي

 قئاقحلا هذه ظحالي نأ لاجملا اذه يف ملكتي نأ دارأ اذإ ملسملا ىلع بجاولاف

 يفنلا نيب عمجلا نم ِهلَك نآرقلا لوسرو نآرقلا اهنع ربع يتلا ةقيرطلاب اهنع ربعي نأو

 الإ هرضي الو اذحأ عفني الو) (هللا نذإب الإ اًئيش كلمي ال يك يبنلا) :لوقيف تابثالاو

 رخآ ىلإ عفني الو كلمي ال :لوقيف ماتلا يفنلاب اًقالطإ مالكلا قلطي هنأ ال .(هللا ةدارإب

 لوسر انديس عم ريبعتلا يف بدألا مهصفنب نمم ريثك نم اهعمسن يتلا تاملكلا كلت

 يف هعضوم يف هانركذ دقو ةيرشبلا ةيضق يف لصحي اذه لثمو «بابلا اذه يف ٌةَِك هللا

 يف نوحجبتيو ةيرشبلاب لوقلا نوقلطي ثيح ٠١١[ :فهكلا] رسب أنأ آَمَنإ ل8 ثحب

 هلئاضف ركذب ةيانعلا نود اهيف ةدراولا صوصنلاو اهمزاولو اهضارمأو اهضارعأب هفصو
 ركذت نأ بجي يتلاو ءاهب مهنع زيمتيو اهيف رشبلا قوفي يتلا هبقانمو هايازمو هصئاصخو
 ماتلا يواستلا روصت وأ ريقحتلاو صيقنتلاب روعشلا نهذلا يف عقي الئل ماقملا سفن يف

 رونلا نم تاملظلا نيأو ضرألا نم ءامسلا نيأو ايرثلا نم ىرثلا نيأو رشبلا دارفأ نيب
 1م 7 ل

 .[4 :رمزلا] 4نوُملْي ال ناو نولي َنيلأ ىَتْسَي لَم

 )١( يوونلا حرش ”/ 40.
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 كي نبنلا ىلع ةالصلاو نآرقلا

 ىلع ةالصلا نيبو هنيب ةنراقملاو «فالخ الب مالكلا لضفأ وهو هللا مالك نآرقلا
 ىلإ هللا مهاده ناوخإلا ضعب عمسن ام اًريثك انثأل ؛ «لطاب اهب ديرأ قح ةملك ِهلَك يبنلا
 .ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ هيلع ميركلا هيبن بحب مهرئاصب رونو «ميقتسملا طارصلا

 ديس ىلع مالسلاو ةالصلاب ًالغتشم هنوري نم ىلع ةدشب نوضرتعي ءالؤه عمسن
 هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمحم انديس «تاوامسلاو ضرألا لهأ مامإو «تاداسلا
 وه هللا ركذبو نآرقلا ةءارقب لاغتشالا نإ :هل نولوقيو ءاّريثك اًميلست ملسو هبحصو
 اًبجعتم اًرئاح ناسنإلا فقي انهو هلك يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب لاغتشالا نم لضفأ
 لقاع هيف فلاخي الو ملسم هركني ال يذلا ناهربلاو ةيوقلا ةجحلا هذه مامأ اًشِهَدْنُم
 نمم نيملسملا ماوع نإ لب هلك هللا لوسر اًدّمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دحوم
 مالسلاو ةالصلا نيبو نآرقلا نيب قرفلا نوكرديو ءاذه نوفرعي ملعلا ىلإ نوبستني ال
 بكرم لهاج وأ ة ةريصبلا ىمعأ الإ هيف كشي ال حضاو رهاظ رمأ وهو هلك يبنلا ىلع
 ينآرقلا يمالسإلا عمتجملا نع ديعب - هللاب ذايعلاو -

 أم وهف ؛ثيبخ هدصقو ةئيس ضرتعملا اذه ةين نأ (مثإ نظلا ضعبو) نظأ ينإو
 يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب لاغتشالا نم قداصلا بحملا اذه عنمي نأ الإ اذهب دارأ
 دسافلا بولطملا كلذ ىلإ اهب لصوتيل ةقداصلا ةقيقحلا هذهب كلذ ىلع لدتسي نأو هلي
 ميظعلا هللا رفغتسأف كلذ ريغ ناك نإو ينظ يف يذلا وه اذه ءاّمركو اًدسحو اًضغب
 نطاوملا يف ِةِلك يبنلا ىلع ةالصلا نأب ركنملا ضرتعملا اذه ملع امو «نظلا ءوس نم
 «لضفأ نآرقلاف كلذ ريغ يف امأو ءاهماقم اهريغ موقي الو لضفأ اهيف صنلا درو يتلا
 . مورحم الإ كلذ يف رّصقي الو ةوالتلاو ةالصلا نم راثكإلا يغبنيو

 مل يذلا ماعلا ركذلا لضفأ نآرقلا ةوالت :«بابعلا» حرش يف رجح نبا لاقو
 فيعض قيرط نم ولو هيف عرشلا درو نأب كلذب صخ ام امأ «لحم وأ تقوب صخي
 .ها هيلع عراشلا صيصنتل لضفأ وهف رهظي اميف

 بابلا يف هيف يوونلا مامإلا لوق دنع (كسانملا حاضيإ) ةيشاح يف لاقو
 ةالصلا نم رثكي نأ لَك هترايز ىلإ هجوت اذإ بحتسي :ةئلاثلا ةلأسملا :هنم سداسلا

 داز اهب فرعي امو اهمرحو ةنيدملا راجشأ ىلع هرصب عقو اذإف هقيرط يف هيلع ميلستلاو
 هلوق :لاق ءهنم لبقتي نأو هترايزب هعفني نأ هللا لأسيو هلك هيلع ميلستلاو ةالصلا نم
 ؟هسكع وأ نآرقلا ةءارقب هنم لضفأ اهنم راثكإلا له ؛(خلإ .. .ةالصلا نم رثكي نأو)
 كَم هيلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلا هيف بلط امم اهوحنو ةعمجلا ةليل يف لاقي اذكو
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 ءريخألا ىلإ ءىموي امبر ةعمجلا باب يف مهمالكو «لمتحم لك «نايوتسم امه وأ
 يف بلط ركذ كلذ نأل لضفأ كلذ يف هيلع مالسلاو ةالصلا نم راثكإلا نأ رهاظلاو

 ءصخي مل يذلا ركذلا نم لضفأ نوكت امنإ ,ةءارقلا نإ :اولاق دقو ءصوصخم لحم

 (١"هنم اذهو ءاهنم لضفأ وهف صخي ام امأ

 ىلاعت هللا ىلإ بهاذلا الإ مهلك قلخلل لضفأ نآرقلا ةوالت :يلازغلا مامإلا لاقو

 .ها .ىلوأ ركذلا ىلع هتموادمف

 بسحب فلتخي لاحلا نإ :نيفراعلا ضعب لاق :(داعملا ةريخذ» ىف لاقو

 نم هريغب وأ لضفأ هب لاغتشالا ناك نآرقلاب اًئداص اًسنأ دجو ىتمف ركاذلا فالتخا
 نَرَذ نم سفنلا ترهط اذإ هنأ بير ال ذإ لدع كلسم اذهو :لاق «ىلوأ وهف راكذألا

 ةواشع اهتريصب نع تلجناو «تاوهشلاو رايغألا رادكأ نم تفصو «تانوعرلا

 بويغلا رارسأ ضماغل ةكردم تراصف «قئاقحلا ىلإ اهرون ذوفن نم ةعناملا «فئاثكلا

 اًدراو ةرهاطلا سفنلا هذه بحاص قفاوي «قلاخلا باهولا نذإب اهل اهفاشكنا «قئاللا

 ذئنيح هنأل لَك يبنلا ىلع ةالصو ركذو ةءارق نم ناك عون يأ هنم هبلطي امب تقول

 برقلا ةرضح جليلف 4 :توبكنعلا] نلبس تيل انف اوُدَهب َنيِأَوط لاجر نم
 قرغتسي الف هنوؤش عيمجل ةظحالملا ىلإ ةيانعلا فتاه هوعدي امبسح ةحوتفم باوبأ نم
 ىلع لابقإلا رضاحلا بلقلاو ةمهلا هنكب هقح يف ىلوألاف «هدراو هنم هبلطي امب الإ هتقو

 نآرقلا قوقح اًيعارم «ىلاعت هلزنأ نم ىلع ةلالدلا فانصأل عماجلا زيزعلا باتكلا ةوالت
 لج يبنلا ىلع ةالصلا امأو ءاهل يعد يتلا ةمرحلا ةرضح اظفاح اهقح ةوالتلا يطعم

 يغبنيف «نيقباسلا تاماقم ىلإ ةلصوملا بابسألا عفنأو «نيبلاطلا لئاسو حجنأ نم يهف

 ىلصملا ةظحالمو روضحلا لامك عم نكمي امبسح اهب لاغتشإلاب اهتكرب مانتغا اًضيأ
 .ِِكَي هيدل امم اهترضح ناطلس هيضتقي امل يقيقحلا بدأتلاب لهأتلاو «هيلع

 لاغتشالا ىلع تقوب ةصوصخملا راكذألاب لاغتشالا ةيلضفأ نم هوركذ ام امأو

 امك «راكذألا رئاس ىلع ميركلا نآرقلا تاذ ةيلضفأ يفانت الف تقولا كلذ يف ةوالتلاب
 باوث نأل «ةرهطملا ةّئّسلا بتك نم اهّناظم ىف ةفورعملا ةتباثلا ثيداحألا هب تحصفأ

 نأ كلذ ٌرسو ؛هيلع اوصن امك ميكحلا ركذلاب لاغتشالا باوث ىلع وبري هلي هعابتا

 قلخلا نطاوب يف ةنماكلا ضارمألا ةجلاعمل اهب ىلاعت هللا ّنم امنإ راكذألا عيمج
 ءاودلا عقومب ىردأ بيبطلاو «بولقلا تاحفص ىلع رايغألا راثآ دراوت نم ةَنّوكملا

 ) )1١ص يمتيهلا رجح نبال حاضيإلا ةيشاح 44٠.
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 مظعألا بيبطلا وهو «قيليو يغبني ام ىلع هلصأ نم ءادلا قرع جارخإو هحاجنو

 ىكزأ هنأ نورصاقلا هليخت امم ىدجأو فرشأ هعابّتا ناك كلذلف دلي مركألا ميكحلاو

 نَم نيب ام ناّتشو ءةموصعملا ريغلا مهتالايخ هلّيختتو مهنونظ هيضتقت ام بسحب هيدل

 نم نيبو لَك هنوؤش رئاس يف ىلوتو هنونظو همولعو هلاوحأ عيمج يف هللا همصع
 مامإ كي هنأب نمآ نمف ءةنتفو ًءالتبا تاهباشتملا عاونأ هل عّونو أطخلا لانيل اًفده هلعج
 امو هلاحو هتقو هنم هبلطي امو نمز لك يف ناسنإ لكل حلصي امب ةقداص ةفرعم نيفراعلا
 هموهفمب حرص ًالجآو ًالجاع اًئطابو اًرهاظ هيلع اهماودو ةيهلإلا معنلا. غابسإ بجوي

 ٍليبسو مولعلا قيرط يف هتنس نع بكانلا نأب فرتعاو ؛هتافوشكو همولعو هنونظو
 ًالاضو اًيقش اًمورحم نوكي مالسإلا ةعرشو تاوعدلا جهنمو راكذألا طارصو لامعألا

 ىلص هعابتأ لّمك نم انلعجو «هعابتال هللا انققو «عادتبالاب اكسمتم عابتالل اًكرات ًالضم
 .ها .ملسو هبحصو هلآ ىلعو هيلع هللا

 نم هل لضفأ قسافلا قح يف ِهِلَي هيلع ةالصلا نأ مهضعب ركذ ةيثيحلا هذه نمو

 ةرمز يف هلاخدإو هبونذل اهقحمو هيلع برلا اضر ةضافإ يف هل ةعفاش اهنأل نآرقلا ةوالت
 ةرضحلاو «برقلا لحم هنكل اهنم لضفأ ناك نإو نآرقلاو «ةيورخألا ةداعسلا لهأ
 اهيف رساجت نمو «بدألا ءوس نم ءيشب رساجتي ال نأ اهيف لح نمل قحب ةيهلإلا
 مهف هللا لهأ نآرقلا ةلمح نأل ,ءبضغلاو درطلاو نعللا هللا نم قحتس هسا بدألا ءوسب
 ةقباس ةيانع هللا نم هل نوكت نأ الإ رذلا ليقاثم نم لقأب مهريغ نم رثكأ نوذخاؤم

 يف ِهْكَي هللا لوسر ىلع ةالصلا نأ كل نابف ءكلذ نم ةمصع هل نوكتف لضفلا ضحمب
 لضفأ ٍهكَك لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلا نأل ال «نآرقلا ةوالت نم هل عفنأ قسافلا قح
 اذه نأل كلذ امنإو ءبير الو كش الب اًعطق مظعأو لضفأ نآرقلا لب .نآرقلا نم
 امك ؛هنعلي نآرقلاو نآرقلا أرقي نمم نوكي دق هنإ لب «نآرقلا ةءارقل الهأ سيل قسافلا
 ةوبنلا ةبترم نآرقلا ّنأو اًصوصخ ؛هنعلي نآرقلاو نآرقلل ٍءىراق َبُر» :ثيدحلا يف ءاج

 «ةيناحورلا قالخألاب قّلختلاو ةيضرملا بادآلا ةيفوتو ءافصلاو ةراهطلا يضتقت يهو
 الإ اهيف سيلف لَك هيلع ةالصلا امأو ءكلذ نع مهدعبل هتوالتب ةماعلا ررضتي اذلف
 اًبوث ةيسحلا ةراهطلا نم اهيلاتب قيلت لاحب ْةْلَك يبنلا ميظعت باحصتساب اهب ظفلتلا
 هناحبس هللا نإف نحل ريغ نم عرشلا يف دوهعملا ظفللاب اهتوالتو ءاناكمو اًدسجو
 ريبكلا رجألا نم لان ةرم هيلع هللا ىلص نمو ؛هيلع يلصي نأ اهيلاتل نمض ىلاعتو
 ام بسحب هلئاق نم داهتجا اذهو «فيرشلا ثيدحلا يف هليصفت ءاج ام ميظعلا لضفلاو
 انلق امك نآرقلاف الإو «ةلضافملا هذه قيقحت يف ةنراقملاب همهفو صوصنلا نم هرهظتسا
 دحلم الإ اذه يف ضراعي الو .«فالخ الو كش الب ؛مركأو لجأو «مظعأو لضفأ وه
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 ةدئاف

 ىلع مالسلاو ةالصلاب لاغتشالا وأ رافغتسالا لضفألا له يلمرلا باهشلا لئس

 رافغتسالاف هيصاعم مأ لضفأ هل ةالصلاف هتاعاط تبلغ نم نيب قرفي وأ هلك يبنلا

 ؟لضفأ

 لاغتشالا نم لضفأ ِةكَي يبنلا ىلع مالسلاو ةالصلاب لاغتشالا نأب باجأف

 .27هيواتف نم ىهتنا .اًقلطم رافغتسالاب

 )١( ص .نينوكلا ديس ىلع ةالصلا يف نيرادلا ةداعس 9”  4١.
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 ثلاثلا مسّفلا

 ةَّنُسلاو باتكلا هقف نم
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 نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ
 اومأست ىتح هللا مأسي ال هللاوف

 هظفلو «ةيدسألا ءالوحلا ثيدحب نيثدحملا دنع فورعم حيحصلا ثيدحلا اذه

 اهب ترم ىزعلا دبع نب دسأ نب بيبح نب تْيَوُت تنب ءالوحلا نأ :ةشئاع ةديسلا دنع

 «ليللا مانت ال اهنأ اومعزو «تيوت تنب ءالوحلا هذه :تلقف لك هللا لوسر اهدنعو

 هّللا مأسي ال هللاوف .نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ «!؟ليللا مانت اللا : ةِكَع هّللا لوسر لاقف

 قلل * سلا ل
 . ملسم هاور «اوماست ىتح

 «؟هذه نم» :لاقف «ةأرما يدنعو ِةك هللا لوسر ّيلع لخد :اهنع ةياور يفو

 هللا لمي ال هللاوف «ءنوقيطت ام لمعلا نم مكيلع» :لاق «يلصت مانت ال ةأرما :تلقف

 .«هبحاص هيلع مواد ام هيلإ نيدلا بحأ ناكو ءاولمت ىتح

 لوسر يلع لخدف دسأ ينب نم ةأرما يدنع تناك :تلاق اهنع يراخبلا جرخأو

 هيلع لاقف  اهتالص نم ركذت - ليللاب مانت ال «ةنالف :تلق «؟هذه نم :لاقف كلك هللا

 . "”«اوّلمت ىتح لمي ال هللا نإف «لامعألا نم نوقيطت ام مكيلع ءهم» :مالسلاو ةالصلا

 .ماركلا ةباحصلا نم ةلمجل ةددعتم اياضق بابلا اذه يفو

 تبعت اذإف يلصت تناكف نيتيراس نيب اًدودمم ًالبح تذختا يتلا بنيز مهنم

 هاور .«دعقيلف رتف وأ لسك اذإف هطاشن مكدحأ ّلصيل "'هولح» :هْلَي لاقف هب تكسمأ
0600 

 ٍِكَك يبنلا هاهنف مايقلاو مايصلا درسي ناكو «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع مهنمو
 كيلع كدسجلو اًنح كيلع كرْوَّرلو اًمح كيلع كجوزل نإ» :هل لاقو «كلذ نع

 )١( ملسم ىلع يوونلا حرش )79/7(.
 ) )5.(57/؟) يراخبلا حيحص

 .هوكف ()
 .(78/5) ملسم حيحص (4)

١6١ 
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 . ""هلسم هاور . «اًمح

 وبأ هاور امك كلذ لعف نع هاهن ذإ هللا دبع لاحك هلاحو ءادردلا وبأ مهنمو
 قفز

 اهب اوربخأ املف ِهلَك هللا لوسر لامعأ نع اولأس نيذلا ةباحصلا كئلوأ مهنمو
 هلك رهدلا موصي نأ يناثلا ررقو ماني الو هلك ليللا موقي نأ مهدحأ ررقف :"”اهولاقت
 نيذلا متنأ» :ِهلَك مهل لاقف ءاّدبأ جوزتي الو ءاسنلا لزتعي نأ ثلاثلا ررقو ءرطفي الو

 يلصأو ءرطفأو موصأ ينكل ءهل مكاقتأو هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ ءاذكو اذك متلق

 . ”هلسمو يراخبلا هاور .«ينم سيلف يتتس نع بغر نمف ءءاسنلا جوزتأو ءدقرأو

 تاوهشلا نم اًريثك مهسفنأ ىلع اومرح نيذلا هباحصأو نوعظم نب نامثع مهنمو
 .هركذ عطقي نأ مهضعب مهو ءاسنلاو

 ىف داهتجالا راثيإو دبعتلا ىف ددشتلا نأ اهرهاظ ديفي اهلاثمأو رابخألا هذهف

 نأو ءءاضيبلا ةحمسلا ةيفينحلا ةلملا نم كلذ سيلو :عرشلا يف هنع عونمم ةعاطلا
 ةربع الف هنع لَك يبنلا ىهن ام اوبكترا دق ةدابعلا يف اودهاجو اودهتجا نيذلا ءالؤه
 لَك لوسرلا لاق ام لوقلا نإف .«مهلعفب

 ىهنلا وه دوصقملا سيلو ًالصأ دارم ريغ رهاظلا اذه نأ وه كلذ نع باوجلاو
 ' .ةعاطلاو ركذلاو دبعتلا يف نيدهتجملا ىلع نيركنملا ضعب كلذ مهف امك هتاذل هنع

 بسحب لمعلا زاجأ لب «ةالصلا ةرثك نم اهعنمي مل ِهلَك يبنلا نإف ءالوحلا امأو
 .لمعلا كرتيف لماعلا مأسي ال نأ ىلإو ةقاطلا

 لبحلا كسمتف ءرتفتو ّلمت ثيحب يلصت تناك اهنأ وهف بنيز ثيدح نع امأو
 .هيف عزانتملا ريغ اذهو «كلذ نع َِْك يبنلا اهعنمف ءدودمملا

 نكمتي ال هنأ هلاح نم ملع دق ِةلَي هنأ وهف ءورمع نب هللا دبع ثيدح نع امأو

 هلهألو ءاّقح هيلع هسفنل نأب هللعو ةصخرلا ليبس ىلإ هادهف «همزتلا ام ىلع ماودلا نم

 داهجلا نأ ىلع كلذ لدف «هندب كهنو «هنيع تفعض كلذ لعف اذإ هنأبو ءاّقح هيلع

 الو ءهنع عونمم ةيعرشلا قوقحلا نم ءيشب لخي وأ هلسكو رطاخلا لالم ثروي ثيحب
 .اًقلطم هعنم ىلع هل ةلالد

 .كرئازل يأ كِرْوَّرِلو :هلوقو (57/48) ملسم حيحص )١(

 )188/١(. ميعن يبأل ءايلوألا ةيلح (؟)

 .ةليلق اهنأ اوأر يأ (0)
 )١9/6/9(. ملسم حيحصو )9١/9(. يراخبلا حيحص )0
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 قوقحلا كرت ثيحب ةدابعلا مزتلا دق هنأ وهف «ءادردلا يبأ ثيدح نع امأو

 يف روتفلا ىلإ يضفي ثيحب ددشتلا نأ ىلع لدي اًضيأ وهف «ناملس هاهنف ةبجاولا
 ْ ْ .اًقلطم ال .هنع يهنم قوقحلا

 اونظو هلك هللا لوسر لمع اولاقت مهنأ وهف «ةباحصلا نم طهر ثيدح نع امأو

 اوضرعأو هللا هبجوي مل ام مهسفنأ ىلع اوبجوأو «هل اًروفغم هنوكل دهتجي ال امنإ هنأ

 :لاقو «هتقيرط ىلإ مهادهو «كلذ نع هك يبنلا مهرجز كلذلف ةلهسلا ةقيرطلا نع

 كلذ هنظ امك هيلع انأ ام نسح دقتعم ريغ اهنع ضرعأ يأ «يتنس نع بغر نم»
 ةلالد الو «يبدهب يدتهيو يكلسم كلسي نمم سيل يأ «ينم سيلف» ةباحصلا نم رفنلا

 لضفم ريغ هللا هبجوي مل ام بجوم ريغ هتقاط بسح لجر دهتجا اذإ هنأ ىلع هل
 .كلذ زوجي ال يوبنلا كلسملا ىلع هكلسم

 ىلع اومّرح اوناك دق مهنأ وهف «هريغو نوعظم نب نامثع ثيدح نع امأو

 الو «كلذ نع اوهنف هللا هبجوي مل ام مهسفنأ ىلع اوبجوأو هللا همرحي مل ام مهسفنأ

 كلذ مازتلا نع يهنلا هيف لب ؛ «مهعينص ميرحتو ءاقلطم ديدشتلا يفن ىلع هيف ةلالد

 .هنم سيل عرشلا يف رمأ عادبإ ىلإ يّدؤي ثيحب جهنملا

 :ماقملا اذه يف قيقحتلا

 اًديفم اًميقحت «ةّيدمحملا ةقيرطلا» هباتك ىف ىلاكربلا ةمالعلا مامإلا دروأ دقو

 . فلسلا تادهاجم نيبو ثيداحألا هذه نيب ضراعتلا هب عفدي اًديدس اًعمجو

 :نيتلعب للعم ةدابعلا يف ديدشتلا نع عنملا نأ ركذو

 كرت وأ ريغلل بجاولا قحلا ةعاضإ وأ سفنلا كالهإ ىلإ يضفي هنأل :ىلوألا

 .اهتموادم كرت وأ ةدابعلا

 ام ىلع ىوقيف هللا دنع نم ديؤمو «نيملاعلل ةمحر لسرأ ِةِلَي انيبن نأل : ةيناثلاو

 الف «هللاب مهملعأو مهاقتأو هللا نم سانلا ىشخأ هنأو «ةمألا داحآ هيلع ىوقي ال

 ولف «نيدلا رمأ يف لهجلا الو «لساكتلاو يناوتلا الو ءحصنلا كرتو لخبلا هنم روصتي

 ٌتحو هنّيِب وأ هلعفل هيلع وه ام ريغ عفنأو لضفأ قيرط هللا نم برقلاو ةدابعلا يف ناك

 .هللا ةفرعم ىلإ برقأو لضفأ هيلع وه ام نأب اًعطق مزجيف «هيلع

 ضارمأل ةاوادم امإ ديدشتلا كلذ اولعف امنإ مهنأ ىلع مهنع يور ام لمحيف

 ةعاضإ الب اهب نوذذلتيف « حيحصلل ءاذغلاك اعيطو مهل ةداع ةدابعلا نوكت وأ «بولقلا

 .هلاق وأ رشبلا لضفأ هيلع امم لضفأ هنأ داقتعا الو ةموادم كرت الو قح
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 هجوت نع عنمي ال نأ يهو «لامكلا نم ايلعلا ةجردلا غلب دقف لك انيبن امأو
 ءءاسنلا ةسمالم الو مونلا الو برشلا الو لكألا الو قلخلا عم ملكتلا ال «ءيش بلقلا
 هل لضفأ اهنوكل ةرهاظلا تادابعلا ضعب ىلع هراصتقاف ؛ءاوس ةلزعلاو ةطلخلا نوكيو

 .ةرهاظلا ةدابعلاب صتخي ال مئاد مالسلاو ةالصلا هيلع هذذلتو هتمألو

 «نيتروكذملا نيتلعلا نع ديدشتلا نم فلسلا نع لقن ام ولخي الف» :لاق مث

 كلذ نيب غتباو ءطَّرَفُت الو طِرْفُت الف ء.حيرصلا قحلا حيحصلا لمحملا وه اذهو
 . همالك ىهتنا «ًاليبس

 تاديدشتلا نم نيضاملا فلسلا نع درو ام عيمجلا : © 00(ةيدنلا ةقيدحلا» يفو

 ىه لب ءالصأ يدمحملا نيدلا نم اًئيش فلاخت ال تادهاجملاو تاضايرلاو ةروكذملا
 نوكت نأ ريغ نم اهل غرفتيو اهيلع ردقي نم قح يف ةّئّسلاو باتكلا يف اًضيأ ةدراو
 .اهيلع باثم «هب فلك ام ىلع دئاز لفن اهنأل «هيلع ةبجاو

 ال نم قح يف ةّنّسلاو باتكلا يف اًضيأ لمعلا يف طسوتلاو داصتقالا درو امك
 هلأ اوُفَتآ# :ىلاعت لاق «بيعصتو ليهست نيدلا يفو «للملا هيلع فاخي نمم هل ةردق
 هنع دروو .[؟" :نباغتلا] « ةعطَسْسَأ ام هلأ اوت :لاقو [١٠؟ :نارمع لآ] © داَقَت َّقَح
 ماق هنأ هنع دروو .هنطب ىلع رجحلا طبري ناك ىتح عوجلا ةرثكو «لاصولا موص ٌدِْكَي

 تاهمأ هجاوزأ نع مايقلاو مايصلا ةرثك درو كلذكو .هامدق َتَمَّرَوَت ىتح ليللا
 .اهيلع ةقفشلل هلحب لَك يبنلا رمأو بنيزل طوبرملا لبحلا يف مدقت امك «نينمؤملا

 مهفي مل ةدابعلا ةرثك نع ْهْكَك هللا لوسر هاهن امل ورمع نب هللا دبع ناك اذهلو

 ىمسف هِي هللا لوسر ةصخر تلبق ىنأ تددو مَرْبَك امل لاق لب ةيصعم كلذ بالقنا
 .طقف نيدلا وه هرمأ ام لعجي ملو «ةميزع وه هلعف امو ةصخر هب هرمأ ام

 هللا نم ةمحر هلك كلذ نأ ملع اهلك ثيداحألاو تايآلا نم قبس ام لمأت نمو
 هلوق نإف «نيدلا يف جرح مهيلع نوكي ال نينمؤملل. صيخرثو كي يبنلا نمو ةمألاب

 اهتمزح اودقتعت ال يأ .[8 :ةدئاملا] 4ةْكَل دّلأ َّلَحَأ آم تبيع أوم ال :ىلاعت

 ال ينافلا ءيشلا يف اًدهز اهلوانت اوكرتو اهومرحي مل ولف ءاهيف مكل ةصخرلا راكنإب

 نم ِتبْيطلاَو وداع يل ولأ هلأ َةَئيِز مّرَح ْنَم لقط :ىلاعت هلوق كلذكو
 «ينم سيلف يتنس نع بغر نمف» : ثيدحلا رخآ يف ِهكَي هلوقو 0[ :فارعألا] « ٍقْررل

 .اهدعب امو )558/١( يسلبانلل ةيدمحملا ةقيرطلا حرش 00(
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 نيأف» :مهلوق ةلباقم يف ءهنم دشأ لعفو هيف تصخرو هتلعف ام زاوج دقتعي مل نم يأ

 .لاق ام مهل لاقف ءيعرشلا صيخرتلا لاطبإ كلذب نوديري «؟هللا لوسر نم نحن
 ممهلا لهأ مهنأل مهسفنأ يف مئازعلا اوراتخا نيضاملا فلسلا نأ لصاحلاف

 ىلع مهنوضرحيو «ةماعلل اهب نوتفي ةيعرشلا صخرلا ةحصب نيفرتعم اوناكو «مئازعلاو
 يف ربخأ امك ءمئازعلاب لعفيو صخرلاب رمأي ءاّنايحأ لعفي ِدكلَم يبنلا ناك امك ءاهلعف

 .اًصخلم همالك ىهتنا .لاصولا موص ةيضق

 ىتح ْةْيَي يبنلا مايق ثيدح تحت «يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإا يفو
 هندبب كلذ رضأ نإو ةدابعلا يف .ةدشلاب هسفن ىلع ناسنإلا ذخأ هيف» :هامدق تمّروت

 لمكأ تناك لي يبنلا ةلاح نأل «للملا ىلإ ضفي مل امب كلذ دييقت يغبني نكل
 ةالصلا هيلع هنع حص لب «هندبب كلذ رضأ نإو ةدابعلا نم لمي ال ناكف «لاوحألا

 يغبني للملا يشخ اذإف ِةلك هريغ امأف «ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو» :لاق هنأ مالسلاو

 لعف اذه ناك اذإ هنأل ءلضفأ ةدشلاب ذخألا معن «لمي ال ىتح هسفن دكي ال نأ هل

 .ىهتنا «؟رانلا باذع نمأي الو رازوألا هرهظ تلقثأو هلاح لهج نم فيكف هل روفغملا

 1 .لوألا دصقملا يف هلقن رم امك «ةيندللا بهاوملا» يف هلثمو

 يذلا ردقلا يف ةفلتخم تاداع فلسلل تناك دق» :يوونلل «راكذألا» باتك يفو

 يف نورخآو «ةمتخ نيرهش لك يف نومتخي مهنم ةعامج ناكف «نآرقلا هيف نومتخي

 يف نورخآو .فلسلا نم نيرثكألا لعف اذهو ؛لايل عبس يف نورخآو «ةمتخ رهش لك

 ناكو «ثالث لك يف نوريثكو «عبرأ يف نورخآو «سمخ يف نورخآو «لايل تس لك

 .ةمتخ ةليلو موي لك يف نومتخي نوريثك

 ثالث ةليلو موي لك يف نورخآو «نيتمتخ ةليلو موي لك يف ةعامج متخو
 يف اًعبرأو ليللا يف اًعبرأ ؛تامتخ ينامث ةليللاو مويلا يف مهضعب متخو «تامتخ

 يف انغلب ام رثكأ اذهو «يفوصلا بتاكلا نبا ليلجلا ديسلا ؛كلذك متخ نممو «راهنلا

 .ةليللاو مويلا

 دابع نم ناذاز نب روصنم نع هدانسإب يقرودلا دمحأ ليلجلا ديسلا ىورو

 برغملا نيب ام اًضيأ همتخيو « ءرصعلاو رهظلا نيب ام نآرقلا متخي ناك هنأ :نيعباتلا

 نورخؤي اوناكو ءاًئيشو نيتمتخ ءاشعلاو برغملا نيب ام ناضمر يف متخيو «عاشعلاو

 نأ حيحصلا هدانسإب دواد يبأ نبا ىورو «ليللا عبر يضمي نأ ىلإ ناضمر يف ءاشعلا

 .ءاشعلاو برغملا نيب رب اميف ناضمر يف نآرقلا متخي ناك اًدهاجم

 نافع نب نامثع مهنم «مهترثكل نوصحي الف ةعكر يف نآرقلا اومتخ نيذلا امأو

 .ريبج نب ديعسو يرادلا ميمتو
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 ركفلا قيقدب هل رهظي ناك نمف ءصاخشألا فالتخاب فلتخي كلذ نأ راتخملاو

 ناك نم اذكو ءأرقي ام مهف لامك هعم هل لصحي ردق ىلع رصتقيلف فراعمو فئاطل
 حلاصملاو نيدلا تامهم نم كلذ ريغ وأ تاموكحلا لصف وأ ملعلا رشنب ًالوغشم
 تاوف الو هل دصرُم وه امب لالخإ هببسب لصحي ال ردق ىلع رصتقيلف نيملسملل ةماعلا

 دح ىلإ جورخ ريغ نم هنكمأ ام رثكتسيلف نيروكذملا ءالؤه نم نكي مل نمو ؛هلامك
 .ىهتنا .ةءارقلا يف ةمرذهلاو للملا

 :ورمع نب هللا دبع ثيدح حرش يف «ملسم حيحص» حرش يف يوونلا مامإلا لاق
 مهماهفأو مهلاوحأ بسحب «موي لك نوأرقي اميف ةفلتخم تاداع فلسلل تناك دق

 ءاّموي نيرشع يف مهضعبو ءرهش لك يف نآرقلا متخي مهضعب ناكف «مهفئاظوو
 ريثكو «ةثالث يف مهنم ريثكو «ةعبس يف مهرثكأ وأ مهضعبو ءمايأ ةرشع يف مهضعبو
 «تامتخ ثالث ةليللاو مويلا يف مهضعبو «ةليل لك يف مهضعبو ؛ةليلو موي لك يف
 .انغلب ام رثكأ وهو ؛تامتخ نامث مهضعبو

 هنظ ىلع بلغي ام الإ داتعي الو هيلع ماودلا هنكمي ام هنم رثكتسي هنأ راتخملاو
 لطعتي ةصاخ وأ ةماع فئاظو هل نكت مل اذإ اذه «هريغو هطاشن لاح يف هيلع ماودلا
 فظويلف «كلذ وحنو ميلعتو ةيالوك ةماع ةفيظو هل تناك نإف ءاهنع نآرقلا راثكإب
 لامك نم ءيشب لالخإ ريغ نم هريغو هطاشن عم اهيلع ةظفاحملا هنكمي ةءارق هسفنل
 يف ناقتإلا» يف هلثمو .ىهتنا .فلسلا نع ءاج ام لمحي اذه ىلعو «ةفيظولا كلت
 .يطويسلل «نآرقلا مولع

 مايق نأ  ماركلا ءاملعلل اًعبت راتخا يذلا وهو  ماقملا اذه يف مارملا ةصالخو
 نم ديزأ وأ تاعكر فلأ ءادأو «تارمو ةرم ةليلو موي يف نآرقلا ةءارقو ؛هلك ليللا
 يف هنع يهنمب سيلو «ةعدبب سيل تاضايرلاو تادهاجملا نم كلذ وحنو كلذ

 : طورشب نكل «هيلإ بوغرم نسح رمأ وه لب «عرشلا
 روضحو ةدابعلا ذاذتلا هب توفي ءرطاخلا لالم كلذ نم لصحي ال نأ :اهدحأ

 رورسو هرطاخ طاشن ةدم يأ «(هطاشن مكدحأ لصيل» :ثيدح نم كلذ ذخؤي .بلقلا

 كلذ نوكي نب اهلمحت هل نكمي ال ةقشم هسفن ىلع كلذب لمحتي ال نأ :اهيناثو
 .«نوقيطت ام لامعألا نم مكيلع» ثيدح نم كلذ ذخؤي ءهل اًفاطم

 ليللاب همايق ناك نإ ًالثم .ءكلذ نم مهأ وه ام كلذب توفي ال نأ :اهثلاثو
 «لفاونلا ءادأ نم مهأ ضرفلا ءادأ نإف ءهلك ليللا مايق هل زوجي ال حبصلا ةالص تّوفي
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 نب رمع نإ :لاق ةمثح ىبأ نب ناميلس نب ركب ىبأ نع كلام هجرخأ ام هيلع لديو

 - قوسلا ىلإ ادغ رمع نإو «حبصلا ةالص يف ةمثح يبأ نب ناميلس دقف باطخلا
 َرأ مل :اهل لاقف ناميلس مأ ءافشلا ىلع ّرمف - قوسلاو دجسملا نيب ناميلس نكسمو

 ةالص دهشأ نأل :رمع لاقف «هانيع هتبلغف يلصي تاب هنإ :تلاقف ء«حبصلا يف ناميلس

 ءموصلا درسيو ليللا موقي نم كلذكو ةليل موقأ نأ نم يلإ بحأ ةعامج يف حبصلا

 سيردتلاب ملعلا رشنو زئانجلا ةالصو تاعامجلا روضح هنم توفي ثيحب كلذ ناك نإ

 .كلذ هل يغبني ال كلذ وحنو فينصتلاو

 دالوألاو لهألا قحك «ةيعرشلا قوقحلا نم قح كلذب توفي ال نأ :اهعبارو

 .ءادردلا يبأو ورمع نب هللا دبع ةصق نم كلذ ذخؤي «كلذ ريغو فيضلاو

 يعرشلا صيخرتلا دعي ثيحب ةيعرشلا صخرلل لاطبإ هيف نوكي ال نأ :اهسماخو
 لمع اوّلاقت نيذلا ةباحصلا ثيدح نم كلذ ذخؤي ءالطاع صخرلاب لماعلاو «ًالطاب

 .ِةكَع هللا لوسر

 مل ام ميرحتو «عرشلا يف بجاوب سيل ام باجيإ هيف نوكي ال نأ :اهسداسو
 .نوعظم نب نامثع ثيدح نم ذخؤي ءعرشلا يف مرحي

 ةالصلا تاعكر نم رثكي نأ زوجي الف ءاهظح تادابعلا ناكرأ يفوي نأ :اهعباسو

 هيلعو «كلذ وحنو ليترتو ربدت ريغ نم نآرقلا ةءارق رثكي وأ «كيدلا رقنك اهيدؤيو
 هجرخأ (ثالث نم لقأ يف هأرق نم نآرقلا هقفي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لمحي

 اوهركف ةعامج ذخأ هبو ءورمع نب هللا دبع ثيدح نم امهريغو يذمرتلاو دواد وبأ
 لاق .«مهفلل لب باوثلل اًيفن سيل هنأ ىلع نورخآ هلمحو ءهنم لقأ يف نآرقلا متخ

 ثيدحلل ثالث نم لقأ يف نآرقلا أرقي ال :ملعلا لهأ ضعب لاق :هعماج يف يذمرتلا

 :نافع نب نامثع نع يورو «ملعلا لهأ ضعب هيف صخرو لَك يبنلا نع يور يذلا

 يف نآرقلا أرق هنأ :ريبج نب ديعس نع يورو ءاهب رتوي ةعكر يف نآرقلا أرقي ناك هنأ

 . ىهتنا .ملعلا لهأ ىلإ بحأ ةءارقلا يف ليترتلاو .ةبعكلا يف نيتعكر

 نم كلذ ذخؤي ءرذعل الإ هكرتي ال ةدابعلا نم راتخي ام ىلع موادي نأ :اهنماثو

 ثيدح نم ملسم هجرخأ .«لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ» :ِكَك يبنلا لوق

 لاق :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع امهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأو «ةشئاع

 مايق كرتف ليللا نم موقي ناك نالف لثم نكت ال هللا دبع ايد : دلك هللا لوسر يل

 . ؟ليللا

 دهتجي نأك «نيملسملا نم دحأ ىلإ للملل اًئروم هداهتجا نوكي ال نأ :اهعساتو
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 للم ثروي امم كلذ نإف «ةعامجلا ةالص يف نآرقلا مامت وأ لاوطلا روسلا ةءارق يف
 هجرخأ امم كلذ ذخؤي «ةجاحلا بحاصو ميقسلاو فيعضلا مهيف نإف «نيدتقملا

 مكدحأ ىلص اذإ» : :ةِدَكَع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع امهريغو ملسمو يراخبلا

 ام لّوطيلف هسفنل ىلص اذإو « ءريبكلاو ميقسلاو فيعضلا مهيف نإف « «فًمْخيلف سانلل

 . (ءاش

 يف هلل لوسر تيأر امف تالف انب لطي امم ةالصلا كردأ داكأ ل ينإ ؟ هللا لوسر

 سانلاب يلصي نم « نيرفنم مكنم نإ سانلا اهيأ» :لاقف «ذئموي نم اًبضغ دشأ ةظعوم

 .«ةجاحلا اذو فيعضلاو ريبكلا مهيف نإف « « ففخيلف

 .«مهيلع لّوطف ء ءاشعلا هباحصأل ذاعم انب ىلص :لاق رباج نع اًضيأ اجرخأو

 ىلع لخد لجرلا كلذ غلب املف «قفانم هنإ :لاقف هنع ذاعم ربخأف ء«لجر ٍفرصناف
 ؟ذاعم اي اًناتف نوكت نأ ديرتأ" :هلَم يبنلا هل لاقف ءذاعم لاق ام هربخأف كي هللا لوسر

 .ةريثك بابلا اذه يف رابخألاو .«ىشغي اذإ ليللاو كبر

 هيلع ناك امم المع لضفأ هنأ داقتعا ىلإ اًنروم هداهتجا نوكي ال نأ :اهرشاعو
 . لمعلا ليلقت نم هباحصأ رثكأو مل هللا لوسر

 تاضايرلا باحصأو «هل قحأ ةدابعلا يف ددشتلاف طورشلا هذه هيف تدجو نمف
 «كلذ دحأ مهيلع ركني ملو ؛كلذ مهل زاجف طورشلا هذهل نيعماج اوناك نوقباسلا
 طسولا قيرطلا وه اذه ءهل قيلأ طسوتلاو لمعلا يف داصتقالاف اهنم طرش هل تاف نمو
 لعلو «فسعتم لك هيلإ بهذي امم طيرفت الو هيف طارفإ ال .فصنم لك هيضتري يذلا

 نم نكو ةوقب هذخف نيقباسلا نم دحأ هب كّعمس عرقي مل امم قينألا قيقحتلا اذه
 0 نيركاشلا

 :ةدابعلا يف داهتجالاو ةباحصلا

 يف مهدهج لك نولذبي اوناك مهنأ : ماركلا ةباحصلا نم ةلمج نع تبث دقو

 .ةعاطلاو هللا ركذو داهجلا يف مهرامعأ مامت نوفرصيو «ةدابعلا

 يبا م يف نم دمحم تانسحلا ىبأ مامإلل «ةعدبب سيل ةدابعلا يف راثكإلا ةجحلا ةماقإ) باتك 00(
 .16” ص يدنهلا يونكللا يحلا دبع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 1١8 ةنسلاو باتكلا هقف نم :ثلاثلا مسقلا 159

 .ةعكر يف هلك نآرقلا أرقيو يلصي ناك يذلاو «هلوأ

 .هلك ليللا موقيو موصلا درسي ناك يذلا باطخلا نب رمع مهنمو

 ليللا ىيحيو ةعكر يف نآرقلا متخي ناك يذلا ةجراخ نب سوأ نب ميمت مهنمو

 . هلك

 .هلك ليللا ىيحي ناك يذلا سوأ نب دادش مهنمو

 يف مهبقانم رظناف .اًيموي نآرقلا متخي ناك يذلا بلاط يبأ نب يلع مهنمو

 .عونلا اذه نم ةريثك دهاوش اهيفو «مهرابخأو ةباحصلا مجارت بتك

 :ةدايعلا ىف داهتجالاو نوعيباتلا

 ناك يذلا ءىناه نب ريمع مهنمو .كلذ لثم نيعباتلا نم ريثك نع اًضيأ تبث امك

 ةليلو اًعكار ةليل تيبي ناك يذلا ىنرقلا سيوأو «تاحيبستلا فالآ موي لك حّبسي

 :لوقي مث بايثلاو ماعطلاو لضفلا نم هتيب يف امب قدصت ىسمأ اذإ ناكو ءادجاس

 هيض ناكف .هب ينذخاؤت الف اًنايرع تام نمو ءهب ينذخاؤت الف اًعوج تام نم مهللا

 .اًعيمج سانلا ةياعر نع لوؤسم هنأك رعشي

 فلأ ةليلو موي لك يف هسفن ىلع ضرف يذلا سيق نب هللا دبع نب رماع مهنمو
 . ةعكر

 يبهذلا مامإلا لاق ءيفوكلا ينادمهلا ةشئاع وبأ نمحرلا دبع نب قورسم مهنمو

 الإ مان امف جحو «هامدق مروت ىتح يلصي قورسم ناك :«ربغ نم رابخأب ربعلا» يف

 :دمحأ لاق «ريثك نبا خيرات" يفو .يعفايلل نانجلا ةآرم» يف هلثمو .ىهتنا .اًدجاس

 مروت ىتح يلصي ناكو ؛عجر ىتح ههجو ىلع اًدجاس الإ مني ملف قورسم جح
 .ةالصلا لوط نم اتخفتنا دق هاقاسو الإ دجوي ناك ام :قورسم ةأرما تلاقو «مامدق

 «ةعكر ةئامعبس ةليللاو مويلا يف يلصي ناك يذلا يعخنلا ديزي نب دوسألا مهنمو

 .نيتليل لك يف ناضمر يف نآرقلا متخبو

 «ةنس نيسمخ ءاشعلا ءوض وب حبصلا يلصي ناك يذلا بيسملا نب ديعس مهنمو

 . موصلا ةرسي ناكو
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 : ”يبهذلا لاق .يندملا يدسألا هللا دبع وبأ ماوعلا نب ريبزلا نب ةورع مهنمو
 تعطق ةليل الإ هكرت امف «هب ليللا موقيو «فحصملا يف ةمتخلا عبر موي لك أرقي ناك

 .هلجر

 .ةليللا كلت هدرو كرتي مل هنإ :لوقت ةياور كانهو

 هل لاقف  (برجلاو ةكحلا :ةّلكألاو ةّلكإلا)  ُةَلُكإلا ةورع لجر يف تعقوو
 اهعطقيل رازجلا يعُد املو ؛كدسج كيلع ثدسفأ الإو اهعطقا :كلملا دبع نب ديلولا
 وجرأ ام ىلع هللا مارحب نيعتسأ ال لاقف ءاّملأ دجت ال ىتح رمخلا كيقسن :هل اولاق
 اًوضع بلسأ نأ بحأ ام :لاق  مّونملا ءاودلا يأ  دِقْرُملا كيقسنف :اولاق «ةيفاع نم
 ام :لاقف .مهركنأف موق هيلع لخدو .هبستحأف كلذ ملأ دجأ ال انأو يئاضعأ نم
 مكيفكأ نأ وجرأ :لاق .ربصلا هعم بزع امبر ملألا نإف ,ءكنوكسمي :اولاق ؟ءالؤه
 راشنملا اهيلع عضو مظعلا عطقلا غلب اذإ ىتح نيكسلاب هبعع تعطقف «يسفن نم كلذ
 ديدحلا فراغم يف تيزلا هل يلغأ هنإ مث .دحأ هكسمي ملو ربكيو للهي وهو تعطقف

 نم انيقل دقل» :لاقو ههجو نع قرعلا حسمي وهو قافأف «هيلع يشغف ءهب مسحف
 .«ابصن اذه انرفس

 كيلع ينلمح يذلاو امأ :لاق مث هدي يف اهبلقف اهب اعد مهيديأب مدقلا ىأر املو

 .مارح ىلإ كب تيشم ام ىنأ ملعيل هنإ
 . ميشأ نب ةلص مهنمو

 ءرهدلا موصيو ةليلو موي يف نآرقلا أرقي ناك يذلا ينانبلا ملسأ نب تباث مهنمو
 .هنفد دعب هربق يف يلصي وهو يؤر نأب هللا همركأف ءةنس .نيسمخ ليللا موقي ناكو

 نيزبو داجسلاب بقلي ناك يذلا بلاط يبأ نب يلع نب نيسح نب يلع مهنمو
 . هتدابع ةدشل نيدباعلا

 .ةماعد نب ةداتقف مهنمو

 .ةعكر يف نآرقلا أرقي ناك يذلا ريبج نب ديعس مهنمو

 . عسأو نب دمحم مهنمو

 .رانيد نب كلام مهنمو

 نيعبرأ دحاو ءوضوب حبصلاو ءاشعلا يلصي ناك يذلا ناخرط نب ناميلس مهنمو

 )١١١/1١(. «ربعلا» يف (1)
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 .ةليلو موي لك نآرقلا متخي ناك يذلا ناذاز نب روصنم مهنمو

 داجَّسلا ىعدي ناك يذلا بلطملا دبع نب سابع نب هللا دبع نب يلع مهنمو

 . هتالص ةرثكل

 رجفلا يلصي ناك هنأ هنع ءاج يذلا تباث نب نامعنلا ةفينح وبأ مامإلا مهنمو
 .نيترم ناضمر يفو ةرم ةليلو موي لك نارقلا متخيو قةنس نيعبرأ ءاشعلا ءوضوب

 «نافع نب نامثع :نيتعكر يف نآرقلا اومتخ ةمئألا نم ةعبرأ :كرابملا نبا لاق

 . ةفينح وبأو « ريبج نب كليعسو .يرادلا ميمتو

 ٌتيأر ام :لاق ةمركع نب ميهاربإ نع يوونلل «تاغللاو ءامسألا بيذهت# ىفو
 لجر انتقو يف ةكم مدق ام :لاق ةنييع نب نايفس نعو «ةفينح يبأ نم هقفأ الو عورأ
 ماني ال ةفينح وبأ ناك :لاق دهازلا بويأ نب ىيحي نعو «ةفينح يبأ نم ةالص رثكأ
 .هتالص ةرثكل (دتولا» ىمسي ةفينح وبأ ناك :لاق ليبنلا مصاع يبأ نعو «ليللا

 عضوملا يف نآرقلا متخ هنأ هيلع ظفُحو «هناريج همحري ىتح هؤاكب عمسي ناكو

 .ةرم فالآ ةعبس هيف ىفوت يذلا

 مل «كل هللا رفغ :لاقو يفوت نيح ةفينح ابأ لّسغ هنأ ةرامع نب نسح نعو
 .ةنس نيعبرأ ذنم ليللا يف كنيمي دسوتت ملو «ةنس نيثالث ذنم رطفت

 مهدعب نمو نيعباتلا عابتأ ةمئأ
 نب دعس مهنمو .كلذ لثم مهدعب نمو نيعباتلا عابتأ نم ريثك نع اًضيأ تبث امك

 .موي لك متخيو رهدلا موصي ناك يذلا يرهزلا فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ
 نب لصاو مهنمو ءجاجحلا نب ةبعش مهنمو ءمهدأ نب ميهاربإ مهنمو

 نوموصي داّبع داّهمز مهلكو .يفوكلا حارجلا نب عيكو مهنمو «يرصبلا نمحرلا دبع
 .ةمتخ موي لك يف دومتخيو ليللا نوموقيو رهدلا

 متخي ناضمر يف ناكو «ةمتخ موي لك يف متخي ناك دقف يعفاشلا مامإلا امأ
 . ةالصلا ىف الإ ءىش اهنم امو «ةمتخ نيتس

 يف يلصي يبأ ناك : هللا دبع هدلو هنع لاق يذلا لبنح نب دمحأ مامإلا مهنمو

 اعبس موي لك يف أرقي ناكو «نينامثلا برق ناكو «ةعكر نيسمخو ةئام ةليلو موي لك

 ناكو «راهنلا ةالص ىوس لايل عبس لك يف ةمتخ هل تناكو «مايأ ةعبس لك يف متخي
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 .وعديو يلصي حابصلا ىلإ موقي مث ةفيفخ ةمون ماني ةرخآلا ءاشع يلصي ةعاس

 باّتع وبأ روصنم مهنمو «سابعلا وبأ ءاطع نب لهس نب دمحم نب دمحأ مهنمو
 مادك نب رّعْسِم مهنمو «يعباتلا يِبْيِجُّتلا رتع نب ميلُس هنمو .ظفاحلا يفوكلا يملّسلا

 يروثلا ّيح نب حلاص نب نسحلا مهنمو «نيثدحملا مالعألا دحأ يفوكلا يلالهلا

 «يروباسينلا دباعلا يبونسحلا ِهّيوُنْسَح نب دمحم نب دمحأ رشب وبأ مهنمو «ينادمهلا
 .يلبنحلا هيقفلا دهازلا ءىرقملا يناجيزرَدلا نسحلا نب رفعج مهنمو

 ةليللا يف ةرم (لقألا ىلع) همتخو نآرقلا ةءارق يف.داهتجالا هنع رهتشا مهلكو

 .ةليللاو مويلا نيب ثالثو نيترم مهضعبو

 دمحم يبأ مامإلا نع رهتشا ام بابلا اذه يف اًديصر مهرثكأو مهرهشأ نمو
 قفتم :2''يوونلا مامإلا هنع لاق يذلا «يفوكلا يدوألا ديزي نب سيردإ نب هللا دبع

 نيح هتنبل لاق هنأ هنع انيور .هتدابعو هعروو «هتليضفو هناقتإو «هتلالجو هتمامإ ىلع
 فالآ ةعبرأ تيبلا اذه ىف نآرقلا تمتخ دقف «ىكبت ال :هتوم روضح دنع تكب

 هنبا نع انيور :'””يوونلا مامإلا هنع لاق يذلا شايع نب ركب يبأ مامإلاو

 نيثالث ذنم نآرقلا متخي هنإو .طق ةشحاف تأي مل كابأ نإ :يبأ يل لاق :لاق ميهاربإ

 «ةفرغلا هذه يف هللا يصعت نأ كايإ ينُب اي :هنبال لاق هنأ هنع انيورو .ةرم موي لك ةنس

 :تكب دقو هتوم دنع هتنبل لاق هنأ هنع انيورو .ةمتخ فلأ رشع ىنثا اهيف تمتخ ىنإف

 ةعبرأ ةيوازلا هذه يف تمتخ دقو ىلاعت هللا ينبذعي نأ نيفاختأ «يكبت ال ةينب اي

 .ةمتخ فلأ نيرشعو

 هل ملعي ال ناكو ءاهماقو ةنس نيعبس ماص دق ناكو :"”رجح نبا ظفاحلا لاقو

 . مون ليللاب

 نآرقلا ةءارق يف فلسلا لاوحأ نع ةصالخ

 نورخآو «ةمتخ نيرهش لك يف نومتخي مهنم ةعامج ناكف :يوونلا مامإلا لاق

 «ةمتخح لايل ينامث لك يف نورخآو «ةمتخ لايل رشع يف نورخآو «ةمتخ رهش لك يف

 )١( ملسم حيحص حرش يف )١/094-18.

  (2ملسم حيحص حرش يف )001/1.

 )9( بيذهتلا بيذهت يف )05/17.
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 لك يف نورخآو .فلسلا نم نيرثكألا لعف اذهو «ةمتخ لايل عبس لك يف نورخآو

 يف نوريثكو «لايل عبرأ لك يف نورخآو «لايل سمخ لك يف نورخآو «لايل تس
 لك يف ةعامج متخو ؛ةمتخ ةليلو موي لك يف نومتخي نوريثك ناكو «لايل ثالث لك

 مويلا يف مهضعب متخو «تامتخ ثالث ةليلو موي لك يف نورخآو «نيتمتخ ةليلو موي
 مويلا يف انغلب ام رثكأ اذهو ءراهنلا يف اًعبرأو ليللا يف اًعبرأ «تامتخ ينامث ةليللاو

 . ةليللاو

 مهنمف «مهترثكل نوصحي الف ةليلو موي يف وأ ةعكر يف نآرقلا اومتخ نيذلا امأو

 «ةبعكلا يف ةعكر يف نآرقلا اومتخ ريبج نب ديعسو يرادلا ميمتو نافع نب نامثع

 دعس نب ميهاربإ نعو .ةليلو موي يف نآرقلا اومتخ نورخآو يعفاشلاو دهاجم مهنمو

 .نآرقلا متخي ىتح هتوبح لحي امف يبتحي يبأ ناك :لاق

 يف رصم يضاق يفك رتع نب ملسم تامتخ ثالث نومتخي اوناك نيذلا نمو

 تامتخ عبرأ ةليللا يف متخي ناك هنأ دواد يبأ نبا ىورو «هنع هللا يضر ةيواعم ةفالخ

 عبرأ ةليللا يف متخي ناك هنأ ارصم ةاضق» يف هباتك يف يدنكلا رمع وبأ ىورو

 . تامتخ

 هللا دبعو نافع نب نامثع نع لقن «نوريثكف عوبسأ يف نآرقلا اومتخ نيذلا امأو

 نمحرلا دبعك نيعباتلا نم ةعامج نعو « 6 بعك نب يبأو تباث نب ديزو دوعسم نبا
 .ىلاعت هللا مهمحر ميهاربإو ةمقلعو ديزي نبا

 ركفلا قيقدب هل رهظي ناك نمف .ءصاخشألا فالتخاب فلتخي كلذ نأ راتخملاو

 ناك نم اذكو «هأرقي ام مهف لامك هعم هل لصحي ردق ىلع رصتقيلف فراعمو فئاطل

 نيدلا تامهم نم هريغ وأ نيملسملا نيب تاموكحلا لصف وأ ملعلا رشنب ًالوغشم
 هل دصرم وه امب لالخإ هببسب لصحي ال ردق ىلع رصتقيلف نيملسملل ةماعلا حلاصملاو

 ريغ نم هنكمأ ام هنم رثكتسيلف نيروكذملا ءالؤه نم نكي مل نإو ؛هلامك توف الو
 .اًصخلم ىهتنا .2'”ةءارقلا يف ةمرذهلاو للملا ّدح ىلإ جورخ

 رداصملا قيثوتو ةصالخلا

 ءاهقفلا نم مهعبت ْنَمَو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةلمج هذه :يونكللا مامإلا لاق

 ىف اودهتجاو .«داهجلا قح ةدابعلا ىف اودهاج دق .نيدهتجملا ةمئألاو نيثدحملاو

 .45- 90 ص راكذألا يفو ١١-١١ ص نآرقلا ةلمح بادآ يف نايبتلا )١(
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 مهركذب لزنت ثيحب اوراصو «بيصن ّيأ بيصنلا ىلعأب اوزافف «داهتجالا ةياغ دبعتلا

 انرشحو .ىدتهاو مهب ىدتقا نمم هللا انلعج ؛ةمحزلا مهرابخأ عامسب عفدنتو «ةمحرلا

 . ىلعلا تاجردلا ىلإ مهعم

 داشرإلا» و «نانجلا ةآرم» و يبهذلل «ءالبنلا مالعأ ريس) و (ربعلا» تعلاط دقو

 ءامسألا بيذهت» و «يعفايلل امهالك «زيزعلا نآرقلا ةوالتو ركذلا لضف ركذب زيرطتلاو
 «باسنألا» باتكو «يناهبصألا ميعن يبأل «ءايلوألا ةيلح» و «يوونلل «تاغللاو

 مامتلاب اهضعبو اهرثكأ اهضعب «لاجرلا ءامسأو خيراوتلا بتك نم كلذ ريغو يناعمسلل

 نكمتي الو ءاهرصح نكمي ال «ةريثك ةرثكب نيدهاجملا ركذ تدجوف «لامكلاو

 هيفكي فصنملا لضافلا نأ ىلع َءانب انركذ ام ركذ ىلع انيفتكا ءاهدع نم ناسنإلا

 .كلانه انلّوط نإو ءيش هعفني ال فسعتملا لهاجلاو «كلذ

 دنس ريغب اهوركذ امنإ مهمجارت يف اهوركذ يتلا بقانملا هذه :لئاق لاق نإق

 رابخإلاب وأ ةدهاشملاب امإ بابلا اذه لثم يف ةربعلا ذإ ؟هيلع دمتعي فيكف «لسلسم
 . لسلسملا

 :هل انلق

 .انيفكي كلذف ةلسلسم ةلصتم ديناسأ «ةيلحلا» نم انلقن دق انإ :ًالوأ

 نوكي ال نمم وأ «هيلع دمتعي ال نمم اوسيل بقانملا هذهل نيركاذلا نإ :اهيناثو
 يف مهلاوقأ ىلإ عجرُي نيذلا «مانألا دّمٌعو مالسإلا ةمئأ مه لب «لقنلا يف ةجح

 رجح نباو يناعمسلاو ريثك نباو ميعن يبأك «تايعطقلا نم مهرابخأ لعجت «تامهملا

 يوونلاو يردركلا ةمئألا سمشو يراقلا يلعو يطويسلاو ينالقسعلا رجح نباو يكملا

 .مهوذح وذحي نمو يبهذلا مالسإلا خيشو ينارعشلا باهولا دبعو

 ام لقن ىلع اودمتعا وأ ؟بذك هنأ ىري ام مهفيناصت يف اوجردأ دق ءالؤه ىرتفأ

 نإف «نوبتكي اميف نوشقاني ال ؛نوطاتحم ةمئأ مه «هللاو الك ؟بذكلا بابرأ هلقني

 .تاقثلا ءالؤه قدص لاوحأ كل فشكتي ؛تاقبطلا ىلإ عجراف كلذ يف تككش

 ءامسأو خيراوتلا بتك نع نامألا عفترال رابتعالا نيعب كشلا اذه ىلإ انرظن ولو

 لب «لسلسم دنس ريغب ءاملعلا مجارت يف نوبتكي ام نوبتكي اًبلاغ مهنإف «لاجرلا

 دح نع جراخ بصعتم هنأ اًعطق مِلُع كاش كلذ يف كش نإف «لاسرالاو راصتخالاب

 .باتعلاو رجزلا الإ هعم قيلي ال «باطخلا

 .اهعوقو لقعي ال امم تادهاجملا ضعب :ّتلق نإف
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 هللا لهأ نم كلذ دعبتسي ال نكل ؛ماوعلا نم دعبتسا نإو اذه لثم عوقو :ُتلق

 الإ هركني ال ؛«تافصلا هذه ىلإ اهب اولصو ةيكلم ةوق مهبر نم اوطعأ مهنإف «ىلاعت
 .تاداعلا قراوخو تاماركلا رودص ركني نم

 يذلا ميظعلا باتكلاب كيلعف ةلأسملا هذه يف قيقحتلاو ثحبلا ةدايز تدرأ اذإو

 يدنهلا يونكللا يحلا دبع دمحم تانسحلا وبأ مامإلا ثدحملا ققحملا ةمالعلا هفلأ

 ةمالعلا قيقحتب «ةعدبب سيل دبعتلا ىف راثكالا نأ ىلع ةجحلا ةماقإ» ب ىمسملا

 هللا دعب هنمو «دامتعالا هيلعو «دافأو داجأو «ىفكو ىفش دقف ةدغ يبأ حاتفلا دبع

 .ةعساو ةمحر هللا مهمحر «دادمتسالا

 ةشئاع ةديسلا لوق
 مايقلا يف ديزي لَك ناك ام
 ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع

 ملسمو يراخبلاو «أطوملا» يف كلام هجرخأ يذلا ثيدحلا يف لوقلا اذه ءاج

 لأس هنأ «فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 الو ناضمر يف ديزي ناك ام :تلاقف ؟ناضمر يف لَك يبنلا ةالص تناك فيك :ةشئاع
 مث «نهلوطو نهنسح نع لأست الف اًعبرأ يلصي «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف
 . "”نالث يلصي مث ؛نهلوطو نهنسح نع لأست الف اًعبرأ يلصي

 «ةعورشملا ةّئَّسلا وه اذه نإ :اولاقف ملعلا لهأ ضعب ةياورلا هذه رهاظب ذخأ

 اذه ىلع نيبصعتملا ضعب ديزي مث (ناك ام) ظفلب ثيدحلا يف دراولا رصحلل كلذو

 ديزي يذلا نأو «نيدلا يف ةعدب ددعلا اذه ىلع ةدايزلا نإ :لوقيف مهفلا نم ردقلا

 ةعدب لك نأ ىلع ةانب ٌلاض هنأب لوقي دقو ةّنّسلل فلاخم عدتبم ردقلا اذه ىلع

 .ةلالض

 داسف انل رهظيو ءدودحم ركفو قيض لقع نع رداص دساف مهف كش الب اذهو

 :يتأي امب رابتعا الو هل ةميق ال دودرم هنأو يأرلا اذه

 قفتت ملو بابلا اذه يف اهسفن ةشئاع ةديسلا نع تفلتخا تاياورلا نأ :لوألا

 )١( رتولا يف لك يبنلا ةالص باب ليللا ةالص باوبأ يف أطوملا يف كلام هاور )17/١؟(

 ليللاب ِةْلَك يبنلا مايق باب دجهتلا باتك يف حيحصلا يف يراخبلاو ) )4١7/5يف ملسمو
 ليللا ةالص باب نيرفاسملا ةالص باتك يف حيحصلا )5((.
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 نم ىلوأب اهنم دحاو سيلو ء«حيحصلا يف هلكو هريغ ءاج لب ءطقف ردقلا اذه ىلع

 .رخآلا

 ٍةلِكَو يبنلا مايقلا ماشه نب دعس ةياور نم ةشئاع ثيدح يف ضايع يضاقلا لاق

 لك نم ملسي رتولا نهنم ةرشع ىدحإب» ةشئاع نع ةورع ثيدحو «تاعكر عستب

 هريغو ةورع نب ماشه ةياور نمو «نذّوملا هءاج اذإ رجفلا يتعكر عكري ناكو نيتعكر

 هريغ الو ناضمر يف ديزي ال ناك» اهنعو (رجفلا يتعكرب ةرشع ثالث» اهنع ةورع نع

 مث اًينامث ةرشع ثالث يلصي ناك» اهنعو ؛اًنالثو اًعبرأ اًعبرأ ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع

 ثيدحلا يف اهترّسف دقو «؛رجفلا يتعكر يلصي مث سلاج وهو نيتعكر يلصي مث رتوي
 ركذو «عستو عبس ليللاب ِةِْكَي هتالص نأ» يراخبلا يف اهنعو ءرجفلا اتعكر اهنم رخآلا

 ةرشع ثالث ليللا نم ِهلَي هتالص نأ» سابع نبا ثيدح نم اذه دعب ملسمو يراخبلا
 نيتعكر ىلص كَ هنأ) دلاخ نب ديز ثيدح يفو «حبصلا ةنس رجفلا دعب نيتعكرو ةعكر

 : يضاقلا لاق (ةرشع ثالث كلتف) هرخآ يف لاقو ثيدحلا ركذو (نيتليوط مث نيتفيفخ

 امب ةشئاعو ديزو سابع نبا نم دحاو لك رابخإ ثيداحألا هذه ىف :ءاملعلا لاق

 لمتحيف ءاهنع ةاورلا نم ليقو اهنم وه ليقف ةشئاع ثيدح ىف فالتخالا امأو ءدهاش

 يف اًردان عقي ناك امب اهنم رابخإ اهتاياور يقابو «بلغألا وه ةرشع ىدحإب اهرابخإ نأ
 ناك ام بسحب كلذو « عبس هلقأو «رجفلا يتعكرب ةرشع سمخ هرثكأف «تاقوألا ضعب

 نباو ةفيذح ثيدح ىف ءاج امك ةءارق لوطب هقيض وأ تقولا عاستا نم لصحي

 تلاق امك نسلا ربك دنع تاقوألا ضعب يف وأ هريغ وأ ضرم رذع وأ مونل وأ «دوعسم

 امك ليللا مايق لوأ يف نيتفيفخلا نيتعكرلا دعت ةرات وأ (تاعكر عبس ىلص نسأ املف)

 ةرات رجفلا يتعكر دعتو ءملسم يف اذه اهدعب ةشئاع اهّثورو دلاخ نب ديز هاور

 اهتفذحو ةرات كلذ عم ءاشعلا ةبتار تدع نوكت دقو ءامهادحإ دعت وأ «ةرات امهفذحتو

 ءهنم صقني الو هيلع دازي ال دح كلذ يف سيل هنأ فالخ الو :يضاقلا لاق .ةرات

 لعف ىف فالخلا امنإو ءرجألا داز اهيف داز املك ىتلا تاعاطلا نم ليللا ةالص نأو

 . '"”هلعأ هللاو .هسفنل هراتخا امو كك يبنلا

 اومعز يذلا) ددعلا اذه ريغ ديفت صوصن بابلا اذه يف تدرو دق هنأ : يناثلا

 تاعكر نامث ىّلص للي هنأ هيفو «رباج ثيدح اهنمف (ةعدب هريغ نأو ةنسلا وه هنأ

 لزي ملف انيلإ جرخي نأ انوجرو دجسملا يف انعمتجا ةلباقلا تناك املف ءرتوأو تاعكر

 .(15/5) يوونلاب ملسم حيحص ل
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 يلصت نأ انوجرو دجسملا يف انعمتجا هللا لوسر اي :انلقف ءانلخد مث انحبصأ ىتح هيف

 . ”نابج نبا هاور «رتولا مكيلع بتكت نأ تهرك وأ تيشخ ينإ» :لاقف انب
 ثيدح نإ :ثيدحلا خيش يولهدناكلا ايركز دمحم خيشلا ةمالعلا انخيش لاق

 ةمالعلا انخيش لاقو «""'هيف ملكتم وهو ةيراج نب ىسيع ىلع هرادم نأل لاقم هيف رباج
 حيوارتلا ىلص هلي هنأ ميلست نم دب الف :ثيدحلا خيش يرونبلا فسوي دمحم خيشلا
 يف ةدح ىلع دجهتلاو حيوارتلا ىلص ِهِْلَك هنأ ةياور يف تبثي ملو تاعكر نامث اًضيأ

 ىّلص امل كي هنأ الإ "”حيوارتلاو دجهتلا نيب قرف كك هدهع يف نكي ملف ناضمر
 ءاهتفصو اهتقو يف ناك قرفلا لب تاعكرلا يف قرف نكي ملو ءاهلوط سانلاب حيوارتلا
 ليللا رخآ يف ناكف دجهتلا فالخب ليللا لوأو ةعامجلابو دجسملا يف تناك حيوارتلاف

 .'؟”ةعامج ريغ نمو تيبلا يفو
 رهتشا يذلا وهو ةعكر نورشع حيوارتلا نأ ديفي رخآ صن اًضيأ درو هنأ :ثلاثلا

 ماركلا ةباحصلا دهع ذنم نيفيرشلا نيمرحلا يف لمعلا هيلعو ؛دابعلا دنعو دالبلا يف

 ءاّبرغو اًقرش ةيمالسإلا دالبلا مظعم يف لمعلا هيلعو «نيعمجأ مهيلع هللا ناوضر
 يناثلا ددعلا وأ (ةعكر ةرشع ىدحإ) وهو لوألا ددعلاب ذخأي نم ىلع ركنن ال نحنو
 لوألا مامإلا عم تاعكر رشع ينعي (تاميلست سمخ) يلصي وأ (تاعكر نامث) وهو
 نأ بجي يتلا ةعدبلاو «ةوق لكب ركني نأ بجي يذلا ركنملا نكلو ءهعم فرصني مث
 ىلصو داز نم نأو «ةعدب اهريغ نأو ةنسلا يه هذه نأ مهاوعد يه «ةجح لكب درت

 لوألا مامإلا عم تاعكر رشع ىلص نم نأو «عدتبم وهف حيوارتلا مساب ةعكر نيرشع
 ةالص باوث هل سيل ينعي ناضمر ليل مايق لضف هل تبثي ال هنإف هعم فرصنا مث

 هنأب لوقي نأ حصي ال هنكل (نولوقي امك) روجأمو باثم هنأ مهدوصقمو «حيوارتلا
 . حيوارتلا ىلص

 وهو للك هللا لوسر ةنس ىلع ةءارج ةقيقحلا يف ةروصلا هذهب راكنإلا اذهو
 ْ . لهجلا ةياغو ةعدبلا نيع

 نيرشع اهالص ِكي هنأ ديفي عوفرم صن درو دق هنأ ملعاف اذه تملع اذإو
 :هظفل اذهو «ةعكر

 .(57؟/6) نابح نبا حيحص 000(

 .(585/5) كلاسملا زجوأ (0)
 فصن دعب دقعنت مث حيوارتلل ةعامجلا ليللا لوأ دقعنت ثيح دجاسملا يف مويلا لعفن امك ينعي 62

 .دجهتلل ىرخأ ةرم ةعامجلا رخاوألا رشعلا يف ليللا
 .(0147 /7) يذمرتلا حرش نئنسلا فراعم (:4)
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 ىوس ةعكر نيرشع ناضمر يف يلصي ناك ِةكَي يبنلا نأ :سابع نبا نع ءاج

 بويأ نب ميلس حتفلا وبأ هيقفلا هاآورو «يقهيبلاو يناربطلاو ةبيش يبأ نبا هاور «رتولا

 . "”ثالثب رتويو :لاقف «بيغرتلا باتك» يف يزارلا
 يبأ نع ميعن يبأ نع «هدنسم» يف ديمح نب دبع هجرخأو :يونكللا مامإلا لاق

 . اًنتمو اذنس هب نامثع نب ميهاربإ ةبيش

 ميهاربإ ةبيش يبأ نع محازم يبأ نب روصنم نع (همجعم» يف يوغبلا هجرخأو

 .اًضيأ ةبيش يبأ قيرط نم يناربطلا هجرخأو
 ىلص كي هنإ :يعفارلا لوق :«يعفارلا ثيداحأ جيرخت» يف رجح نبا لاقو

 لإ جرخي ملف سانلا عمتجا ةثلاثلا ةليللا يف ناك املف «نيتليل ةعكر نيرشع سانلاب

 ةشئاع ثيدح نم هتحص ىلع قفتم «مكيلع ضرفي نأ تيشخ» :دغلا نم لاق مث

 نامث هب ىّلص هنأ رباج ثيدح نم ؛هحيحص» ىف نابح نبا ىورف «ددعلا امأو

 رخآ ثيدح يف درو نيرشعلا ركذ معن «يعفارلا هركذ امل نيابم اذهف ءرتوأ مث تاعكر

 ةعكر نيرشعب ناضمر يف يلصي ناك ْةْلَك يبنلا نأ :سابع نبا ثيدح نم يقهيبلا هاور

 .رتولاو ةعامج ريغ يف

 وبأ هب درفت :يقهيبلا لاق .ثالثب رتويو :«بيغرتلا» باتك يف يزارلا ميِلُس داز

 نئنسا»و «ةبيش يبأ نبا فنصم»و «أطوملا» يفو .فيعض وهو «نامثع نب ميهاربإ ةبيش

 نيرشع مهب يلصي ناكو بعك نب َيْبُأ ىلع سانلا عمج هنأ :رمع نع (يقهيبلا

 (هفنصم» ىف ةبيش ىبأ نبا ىور :ىعليزلل «ةيادهلا ثيداحأ جيرختا يفو

 مسقم نع مكحلا نع ةبيش يبأ نامثع نب ميهاربإ ثيدح نم يقهيبلا هنعو «يناربطلاو

 .رتولا قوس ةعكر نيرشع ناضمر يف يلصي ناك هلك يبنلا نأ : سابع نبا نع

 .ثالثب رتويو :لاقف «بيغرتلا» يف يزارلا بويأ نب ميلس حتفلا وبأ هيقفلا داز

 قفتم وهو ةبيش يبأ نب ركب يبأ مامإلا دج نامثع نب ميهاربإ ةبيش يبأب لولعم وهو
 . «لماكلا» ىف يدع نبا هنيلو ءهفعض ىلع

 )١( فنصملا )١94/7( ريبكلا يناربطلا مجعم )1١١/51١( يقهيبلا ننس )195/5(.
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 هللا لوسر ىلص مك لقني مل هنأ ملعا :يعفاشلا يكبسلل «جاهنملا حرش» يفو

 امل «ةعكر نورشع حيوارتلا نأ انبهذمو «لقأ وأ نورشع وه له يلايللا كلت يف دل

 رمع دهع يف موقن انك :لاق ديزي نب بئاسلا نع حيحصلا دانسإلاب هريغو يقهيبلا ىور

 «ةعكر نيرشع ةالص يف اًراثآ روصنم نب ديعس باتك يف تيأرو ءرتولاو ةعكر نيرشعب
 .اًصخلم ىهتنا .باطخلا نب رمع نامز دعب اهنكل «ةعكر نيثالثو تسو

 لَم هنإ :انتمثتأ ضعب لوق :يعفاشلا يمتيهلا رجح نبال «ةاكشملا حرش» يفو

 يلصي ناك هنأ ةبيش يبأ نبا «فنصم» يف امم هذخأ هلعل «ةعكر نيرشع سانلاب ىَلص

 رشعب ةعكر نيرشع مهب ىلص هنأ :يقهيبلا هاور اممو .ةعكر نيرشع ناضمر يف

 نبا «يحيحص» يفو .ناتفيعض نيتياورلا نكل ةثلاثلا يف جرخي ملو «نيتليل تاميلست

 نأ ىلع ةباحصلا عمجأ نكل .رتولاو تاعكر نامث مهب ىلص هنأ :نابح نباو ةميزخ

 ْ .ىهتنا .ةعكر نورشع حيوارتلا

 ثيداحألا هب تدرو يذلا :يطويسلل «حيوارتلا ةالص يف حيباصملا» يفو

 ءددعب صيصخت ريغ نم بيغرتلاو ناضمر مايقب ٌرمألا ةفيعضلاو ناسحلاو ةحيحصلا

 مث ءاهددع ركذي مل ٌةالص يلايل ىلص امنإو «ةعكر نيرشع ىلص لَك هنأ تبثي ملو
 .انيلع ضرفت نأ ةيشخ ةعبارلا ةليللا يف رخأت

 ةصالخلا

 ؛هيلإ بَعر مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل «ةدكؤم ةنس ناضمر مايق سفن نأ :لوألا

 «ةنس هنوكب حيرصت اهضعب يفو ءاّقباس اندروأ ام ريغ رابخألا نم ريثك هيف درو دقو

 يناهبصألاو بيطخلاو يقهيبلاو «(هحيحص» يف ةميزخ نباو ءهفعضو ىليقعلا ىورف
 نم موي رخآ يف ٍك هللا لوسر انبطخ :لاق يسرافلا ناملس نع «بيغرتلا» باتك يف

 فلأ نم ريخ ةليل هيف رهش ء«كرابم ميظع رهش مكلظأ دق سانلا اهيأ اي» :لاقف نابعش
 ناك ريخلا نم ةلصخب هيف بّرقت نم ءاعوطت هليل مايقو «ةضيرف همايص هللا لعج ءرهش
 اميف ةضيرف نيعبس ىدأ نمك ناك هيف ةضيرف ىدأ نمو ءهاوس اميف ةضيرف ىدأ نمك
 .(هاوس

 فرع نب نمحرلا دبع نع يقهيبلاو هجام نباو يئاسنلاو ةبيش يبأ نبا ىورو
 «همايق انأ تنئسو «همايض هللا ضرف رهش» :لاقف ناضمر لكي هللا لوسر ركذ :لاق

 . (همأ هتدلو مويك هبونذ نم جرخ اًباستحاو اًناميإ هماقو هماص نمف

 تأي مل ناضمر لخد اذإ ِهلك هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع يقهيبلا ىورو

 . خلسني ىتح هشارف

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



  1١7قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف ذ يف فلسلا جهنم 110

 رشعلا نم ةليل لوأ ناك اذإ هك هللا لوسر ناك :لاق يلع نع يناهبصألا ىورو
 ؟رزئملا دش امو :ليق «ليللا ايحأو «هتيب نم جرخو ءرزئملا دشو ءرمش رخاوألا
 .نهيف ءاسنلا لزتعي ناك :لاق

 يبنلا ناك :ةشئاع نع فةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ىورو

 ايحأو هرزئم دش  ناضمر نم ريخألا رشعلا تاياورلا ضعب يفو  رشعلا لخد اذإ د

 .هلهأ ظقيأو هليل

 ماق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل «ةدكؤم ةنس ةعامجلاب ناضمر مايق : يناثلا رمألا
 راصف «هيلع موادل ضارتفالا فوخ هل نكي مل ولو «ةعامجلا عم يلايللا ضعب يف

 ءاسنللو اًمامإ لاجرلل اولعجو ؛ةعامجلاب حيوارتلا مايقب اورمأ ؟"”نودشارلا ءافلخلا
 .هونّسحو هب اوضرو ءاّمامإ

 بظاو امم هنأل «ةدكؤم ةنس حيوارتلا يف ةعكر نيرشع عومجم نأ :ثلاثلا رمألا
 .لَك يبنلا هيلع بظاوي مل نإو ءافلخلا هيلع

 .ّرم امك ةمزلم اًضيأ يهو اًعطق ةتباث ةيعيرشتلا ةبظاوملا :تلق

 ام موزل ىلع لدي امثإ «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلعا ثيدح :تلق نإف

 ءافلخلا نامز يف نكي مل هنأل «كلذك سيل ةعكر نورشعو ,ةعبرألا ءافلخلا هنس

 ؟اًمزال نوكي فيكف

 قارغتسالل نوكت نأ دهعلا مدع نع عمجلا ىلع ةلخادلا ماللا يف لصألا :تلق
 ماللاف ءلوصألا بتك نم امهريغو «حيولتلا»و «حيضوتلا» يف تبثم وه امك يدارفإلا
 .يعومجملا قارغتسالل سيل ءافلخلا ىلع ةلخادلا

 ناك هنأ نم اقف ةشئاع ثيدحل ةفلاخم نيرشع ةياور نأ نم هوركذ ام امأو
 مدقت دقف «ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزي ال ُهْيَي هللا لوسر
 هيلع مالكلا طسب

 مهضعب بسن ىتح ءاملعلا نم ريثك ىلع ةشئاع تاياور ْتّلكشأ :يبطرقلا لاق
 تقو نع ْتَربخأو اًدحاو اهنع يوارلا ناك ول متي امنإ اذهو «بارطضالا ىلإ اهثيدح

 قلع قيدصلا ركب يبأ ىوس (1)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 لاوحأو ةددعتم تاقوأ ىلع لومحم كلذ نم هتركذ ءىش لك نأ باوصلاو ءدحاو

 . ىهتنا «يرابلا حتف» يف هركذ ءزاوجلا نايبو طاشنلا بسحب «ةفلتخم

 ةدايزلا يفن ىلع لدي ال خلإ. .. «ديزي ال ناكا ثيدح نأ هلك اذه نم رهظف

 .اًبلاغ داتعملا هلاح نع رابخإ وه لب «نيح يف ولو اًقلطم

 ىلع ىفخي ال هنإف ِهَْك هنم كلذ عقو ول هنأب ةدايزلا ثيداحأ مهضعب در دقو

 . ةشئاع ةديسلا

 ةشئاع ىلع َفْحَي مل كلذ عقو ولو :مهلوق :هلوقب يونكللا هنع باجأ اذهو

 يتعكر ىوس ةنوميم تيب يف ةعكر ةرشع ثالث ىلص دق هلك يبنلا نإف ءاَّدج بيجع

 «ةديدع ٍتارم ىحضلا ةالص هلك يبنلا ىلص دقو ءاهيلع كلذ يفخ دقو ءرجفلا

 مهريغو ةبيش يبأ نباو مكاحلاو دمحأو يقهيبلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 نب ديعسو يئاسنلاو يدع نباو رازبلاو ىلعي وبأو يذمرتلاو ينطقرادلاو يناربطلاو
 تيأر ام :تلاق اهنع يراخبلا ىور ىتح ةشئاع ىلع كلذ يفخ هنأ عم ءروصنم

 تلق :لاق قيقش نب هللا دبع نع ملسم ىورو «ءىحضلا ةحبس حّبسي هلي هللا لوسر
 .هبيغم نم ءيجي نأ الإ ءال :تلاق ؟ىحضلا يلصي هللا لوسر ناكأ :ةشئاعل

 عيمج يف اهل اًمزالم نكي مل ِهلَك هنأب هلئاسر ضعب يف هسفنب يطويسلا لاق دقو
 تقو يفو ءاّرفاسم نوكي تقو يف هنإف ء«تاقوأ يف تقو هنم اهل ناك لب «هتاقوأ

 عست هلف هتيب يف ناك اذإو «هريغو دجسملا يف رضحلا يف نوكي دقو ءاًّرضاح نوكي

 يف الإ ةشئاع دنع ىحضلا تقو فداصي مل كلذ ربتعا اذإف «نهل مسقي ناكو «ةوسن

 .همالك ىهتنا .هتيأر ام :تلاقف «تاقوألا كلت يف اهالص هتأر امو «تاقوألا نم ردان

 ال «ءيش يف هرصح وأ ةيوبنلا لاعفألا نم اًئيش ةشئاع راكنإ نأ كلذ نم ملعف

 يف وأ دجسملا يف نيرشع ىلص نوكي نأ لمتحيف «عقاولا يف هادع ام يفن ىلع لدي

 اهّتيَك ةشئاع تيب يف ىلص هنأو « اهيْقط ةشئاع ىلع كلذ ىفخف ءرخألا هجاوزأ تويب

 ."”اهملع بسح ىلع تربخأف .كانه كلذ ىلع دزي ملو ةعكر ةرشع ىدحإ

 راكنإلا ىلإ مهفلا ءوس نم
 يبنلا نع كلذ لقن يف تاياورلا ددعتو ليللا ةالص ةلأسم يف فالخلا مدقت

 )١( ص راربألا ديس ةنس ءايحإب رايخألا ةفحت *17.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 172 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم ل

 ةرشع ثالث :لاق سابع نباف «هدهاش امب ربخأ ةباحصلا نم دحاو لك نأو ءِلك
 ءرتولاو تاعكر نامث :لاق رباجو ءرتولا ىوس ةعكر نيرشع :هنع ةياور يفو «ةعكر
 عبس نم اهنع لقنلا فلتخا ةشئاع ةديسلاو ءةعكر ةرشع ثالث :لاق دلاخ نب ديزو

 .ةعكر ةرشع سمخ ىلإ تاعكر

 يقابو بلغألا وه ةرشع ىدحإب اهرابخإ نأ لمتحي ذإ «ضقانتب سيل اذهو
 يتعكرب ةرشع سمخ هرثكأف تاقوألا ضعب يف اًردان عقي ناك امب اهنم رابخإ اهتاياور
 ةءارق لوطب هقيض وأ تقولا عاستا نم لصحي ناك ام بسحب كلذو «عبس هلقأو رجفلا
 ضعب يف وأ هريغ وأ ضرم رذع وأ مونل وأ ءدوعسم نباو ةفيذح ثيدح يف ءاج امك
 نيتعكرلا دعت ةرات وأ ءتاعكر عبس ىلص ّنسأ املف :تلاق امك نسلا ربك دنع تقولا

 يف اذه ءاهدعب ةشئاع اهتورو دلاخ نب ديز هاور امك ليللا مايق لوأ يف نيتفيفخلا
 ةبتار تدع نوكت دقو ءامهادحإ دعت وأ ةرات امهفذحتو ةرات رجفلا يتعكر دعتو ملسم
 نم سيل بابلا اذه يف دراولا فالتخالا اذهو «ةرات امهفذحتو ةرات كلذ عم ءاشعلا
 درلاو ذخألا يف يملعلا ثحبلا دعاوق ىلع راج هنأ ماد ام هنع ّيهنملا مومذملا قرفتلا
 لعف قيقحت يهو ةمهم ةيملع ةقيقح ىلإ لوصولل حيجرتلاو حيحصتلاو طابنتسالاو
 داز نم ىلع راكنإلا ىلإ فالخلا اذه ٌرجني نأ حصي الف ؛هسفنل هراتخا امو ِةْو يبنلا
 ءىلصي نأ هل هللا ءاش ام ىلصو اهنم رثكتساو ةعاطلا يف دهتجاو ربخلا اذه لعف يف
 مكحلاو راكنإلاو درلل ةليسو فالخلا اذه نم ذختا ملعلل بستني نم ضعب نأل
 ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع داز نم ىلع ةنسلل ةفلاخملاو قسفلاو لالضلاو ةعدبلاب

 مهضعبب لاحلا لصي دق لب «حيوارت ىمست ال اهنأو نيدلا يف ةعدب ةدايزلا نإ :لاقو
 باثي ال هنأب :لوقيف ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام وهو لوبقلاو باوثلا يف مكحتلا ىلإ
 ثيح نم ةالصلا درجم ىلع باوثلا امنإو ةنسلا يف ةعورشملا حيوارتلا باوث اهيلع
 (ةعكر نيرشع) ىلص نم ىلع راكنإلا عم عدتبملا عرتخملا ميسقتلا اذهو ءةالص اهنإ
 ةمكح فرعي مل ءدودحم ركفو قيض لقع نم دساف مهف نع رداص هنأ كش ال

 ناونعو ةعدبلا نيع وه اذه هفقوم نأ ىرد امو «يمالسإلا عيرشتلا حور الو ةعيرشلا
 لمعلا ديدحت لجأل ال بابلا اذه يف ءاملعلا هركذي يذلا فالخلا اذه نأو «ةلالضلا

 هنأب اهنم رثكتسملا ىلع مكحلا وأ ةلالضلاو ةعدبلاب ةدايزلا ىلع مكحلل وه ثيح نم
 هب ماق يذلا ٍةكَك يبنلا لعف ةقيقح ىلإ لوصولل هلك فالخلا اذه امنإو «لاض عدتبم

 ام لك ةفرعم يف اًداهتجاو ةقيقحلل اًبلط هيلإ ةبوسنملا رومألا نم ريثك يف مهفالخك
 .لوصألا هذه ىلع ةينبملا ةرهطملا ةنسلل ًةمدخ ريرقت وأ لعف وأ لوق نم هيلإ بسني

 يف ةدايز يهف ناك مسا يأب وأ ليللا مايق مساب وأ حيوارتلا مساب ةالصلا امأ
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 هنأكو ضايع يضاقلا ميظعلا مامإلا ةلأسملا هذه ىلإ هبن دقو ءربلا نم راثكتساو ريخلا

 .ةماركلا باب نم هنأ اندنع كش الو مويلا لصاح وه امم هدعب نوكيس ام فشكي

 يضاقلا لوقي «نيفراعلا ءاملعلا نم هللا ءايلوأ ىلع ةريثكب الو ةبرغتسمب تسيل يهو
 ليللا ةالص نأو هنم صقني الو هيلع دازي ال دح كلذ ىف سيل هنأ فالخ الو :ضايع
 امو لَك يبنلا لعف يف فالخلا امنإو رجألا نم داز اهيف داز املك ىتلا تاعاطلا نم
 ْ ْ ."90هلعأ هللاو هسفنل هراتخا

 .قيرط موقأ ىلإ يداهلا وهو «قيفوتلا هللابو اذه

 ةالصلا كرت كرشلاو لجرلا نيب

 .«ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب» : كي لاق

 :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق رباج نع هدنسب ملسم هاور ثيدح ظفل اذه

 باتك يف حيحصلا يف ملسم هاور .«ةالصلا كرت رفكلا وأ كرشلا نيبو لجرلا نيب نإ»
 . ؟9ناميإلا

 مكنيبو اننيب يذلا دهعلا» :لوقي ِةْلك هللا لوسر تعمس لاق ةديرب نع بابلا يفو

 يئاسنلا هححصو ةسمخلا هاور ثيدحلا :يناكوشلا لاق .«رفك دقف اهكرت نمف ةالصلا

 . ””هكاحلاو نابح نبا هاورو يقارعلاو

 دحاو لوقب مكحلاو اهيف لوقلا قالطإ حصي الف ةيفالخ ةلأسم هذه :تلق

 نم ةلأسملا هذه ىلإ رظني نأ يتفملا وأ ظعاولا ىلع بجاولاو يناثلا لوقلا لامهإو

 اهيف ءاملعلا هاري ام لكبو اهتاياورو اهصوصن عيمجب ةيضقلا دروي نأو اهفارطأ عيمج

 دعب مث «يملعلا ثحبلا ةدئام ىلعو هينيع بصن اهنم ةطبنتسملا ميهافملا لك عضي نأو

 نيثحابلا نم نيفصنملا نأش اذهو ؛لاوقألا نم ءاش ام ححصي وأ حجري نأ هل كلذ

 صوصتنلا دروأ هنكلو روهمجلا ىري ام فالخ ىري هنأ عم هنإف يناكوشلا مامإلا مهنمو

 لاق مث (ةالصلا كرات رّمك نم ةجح باب) :لاقف اًضاخ اًباب اهنم لكل دقعو اهعيمج

 ثيدح حرش يف لوألا بابلا يف لاقو (ةالصلا كرات رّفكي مل نم ةجح باب) :هدعب

 كرت نأ ىلع لدي ثيدحلا :(ةالصلا كرت رفكلا نيبو لجرلا نيب) :مدقتملا رباج

 )١( ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش )18/5(.

 ( 02.نئسلا باحصأ اًضيأ هاورو 0 يوونلاب ملسم حيحص

 ) )9صر,/7 ج راطوألا لين ١15.
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 اًركنم ةالصلا كرت نم رفك يف نيملسملا نيب فالخ الو «رفكلا تابجوم نم ةالصلا

 اهيف هغلبي ةدم نيملسملا طلاخي مل وأ مالسإلاب دهع بيرق نوكي نأ الإ اهبوجول
 نم ريثك لاح وه امك اهبوجول هداقتعا عم الساكت اهل هكرت ناك نإ «ةالصلا بوجو

 مهنم فلخلاو فلسلا نم ريهامجلاو ةرتعلا تبهذف كلذ يف سانلا فلتخا دقف سانلا
 نصحملا ىنازلاك اًدح هانلتق الإو بات نإف «قّسفي لب رفكي ال هنأ ىلإ يعفاشلاو كلام
 ا . فيسلاب لتقي هنكلو

 بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو رفكي هنأ ىلإ فلسلا نم ةعامج بهذو
 قاحسإو كرابملا نب هللا دبع لاق هبو لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو لل
 . يعفاشلا باحصأ ضعبل هجو وهو هيوهار نبا

 ال هنأ ىلإ يعفاشلا بحاص ينزملاو ةفوكلا لهأ نم ةعامجو ةفينح وبأ بهذو

 .يلصي ىتح سبحيو .رزعي لب لتقي الو رفكي
 حرش يف هظفلب يوونلا مامإلا هركذ ام نيع وه يناكوشلا هركذ يذلا اذهو

 روكذملا رباج ثيدح رهاظب هرفكب لاق نم جتحا عيمجلا ةلدأ الصفم لاق مث ثيدحلا
 ءىرما مد لحي ال» :ثيدحب لتقي ال لاق نم جتحاو «ديحوتلا ةملك ىلع سايقلابو

 هلوقب رفكي ال هنأ ىلع روهمجلا ج جتحاو ةالصلا هيف سيلو .«ثالث ىدحإب الإ ملسم

 [48 :ءاسنلا] 455 نَمِل َكِلَك نود 3 ٌرْفْميَو وب َكَرْض نأ رْفْمَي ال َهَّلَأ َّنإ# :ىلاعت
 هللا الإ هلإ ال نأ ملعي وهو تام نم» «ةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال لاق نم" :ِةللَك هلوقبو
 هللا مرح» . .«ةنجلا نع بجحيف كاش ريغ امهب دبع ىلاعت هللا ىقلي الو» «ةنجلا لخد
 أوْباَت نإَف# :ىلاعت هلوقب هلتق ىلع اوجتحاو كلذ ريغو «هللا الإ هلإ ال ل نم زنا ع

 لتاقأ نأ ترمأ» :ِهلك هلوقو [4 : ةبوتلا] 4 َمُهَلِسيم اول ةرَكَلأ اَوَناََو ةرَلََصلأ أوم
 اومصع كلذ اولعف اذإف ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو هللا 0

 ىلع «ةالصلا كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب» :ِْك هلوق اولّوأتو «مهلاومأو مهءامد ينم
 لحتسملا ىلع لومحم هنأ وأ «لتقلا يهو رفاكلا ةبوقع ةالصلا كرتب قحتسي هنأ ىنعم
 .©0لعأ هللاو «رافكلا لعف هلعف نأ وأ رفكلا ىلإ هب لوؤي دق هنأ ىلع وأ

 ةنانك ينب نم الجر نأ :زيريحم نبا ثيدح ريفكتلا مدع ىلع ةلدألا نمو : :تلق

 لاق «بجاو رتولا نإ :لوقي دمحم ابأ ىعدي ماشلاب الجر عمس يجدخملا ىعدي
 دمحم وبأ بذك :ةدابع لاقف .هتربخأف تماصلا نب ةدابع ىلإ تحرف يجدخملا

 )١( يوونلل ملسم حرش 7١/١.
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 مل نهب ىتأ نم «دابعلا ىلع هللا نهبتك تاولص سمخ» :لوقي كلي هللا لوسر تعمس

 تأي مل نمو «ةنجلا هلخدي نأ دهع هللا دنع هل ناك نهقحب اًفافختسا اًئيش نهنم عيضي

 دواد وبأو دمحأ هاور .«هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ ءدهع هللا دنع هل سيلف نهب

 .نهقحب اًفافختسا اًئيش نهنم صقتنا دق نهب ءاج نمو :هيف لاقو هجام نباو يئاسنلاو

 «نكسلا نباو نابح نباو أطوملا يف كلام اًضيأ هجرخأ ثيدحلا :ىناكوشلا لاق

 ها .هيف كلام نع فلتخي مل تباث حيحص وه :ربلا دبع نبا لاق

 .ةباحصلا يف دودعم وهو همسا يف فلتخم يجدخملاو

 بذكلا ةقيقح هب داري نأ زوجي الو ءأطخأ يأ دمحم وبأ بذك» :ةدابع لوقو

 لالدتسالل فنصملا هقاس ثيدحلاو «بذك هاوتف أطخأ نمل لاقي الو ىوتفلا ىف هنأل

 ءاش نإ" :هلوقل رانلا يف دولخلل هقاقحتسا مدعو ةالصلا كرت نم رفك مدع ىلع هب
 .(هل رفغ ءاش نإو هبذع

 ةريره يبأ ثيدح ريفكتلا مدع ىلع ءاملعلا روهمج اهب جتحي يتلا ةلدألا نمو

 ةمايقلا موي دبعلا هب بساحي ام لوأ نإ) :لوقي ِةلَي هللا لوسر تعمس :لاق هي

 عوطت هل ناك نإف ؟عوطت نم هل له اورظنا :ليق الإو اهمتأ نإف «ةبوتكملا ةالصلا

 هاور «كلذ لثم ةضررفملا لامعألا رئاسب لعفي مث ؛هعوطت نم ةضيرفلا تلمكأ

 .ةسمخلا

 يبأب نيتلصتم نيتقيرط «قرط ثالث نم دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا :يناكوشلا لاق

 الو وه هيلع ملكتي ملو ءاهيف نعطم ال اهلكو «يرادلا ميمتب ةثلاثلا قيرطلاو ةريره

 لاجر اهلاجرو ءديج اهدانسإ قيرط نم يئاسنلا هجرخأو ءهفعض بجوي امب يرذنملا
 كردتسملا يف مكاحلا ثيدحلا جرخأو ناطقلا نبا اهححصو يقارعلا لاق امك حيحصلا
 .هاجرخي ملو دانسإلا حيحص اذه :لاقو

 هدروأو لفاونلا هتلمك صقنلا نم ضئارفلا قحل ام نأ ىلع لدي ثيدحلاو

 اًصقن نوكي نأ نم معأ ضئارفلا ناصقن نأل رفكلا مدعب لاق نم ججح يف فنصملا

 اهناكرأ وأ اهراكذأ ءافيتسا مدع وهو ةفصلا يف وأ ءاهضعب كرت وهو تاذلا يف

 .""”كلذ يفاني رفكلاو اهيلع باثم ةلوبقم اهنأب رعشم لفاونلاب اهناربجو
 :لاقف بابلا اذه يف صوصنلا نم ةلمج رابخألا ىقتنم بحاص دروأ دقو

 لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع يور ام اهنم تامومع بهذملا اذه دضعيو

 )١( راطوألا لين 18/7.
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 نأو هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهش نم» ِهِكَك هللا
 ةنجلا هللا هلخدأ قح رانلاو ةنجلاو ءهنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هللا دبع ىسيع
 .هيلع قفتم .«لمعلا نم ناك ام ىلع

 لاق !ذاعم اي :لحرلا ىلع هفيدر ذاعمو لاق ٍلَك يبنلا نأ كلام نب سنأ نعو
 نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي دبع نم ام» :لاق مث * اًمنالث كيدعسو هللا لوسر اي كيبل
 سانلا اهب ربخأ الفأ هللا لوسر اي :لاق :«رالا يلع هلل همرح الإ هلوسرو هدبع اًدمحم
 مثإلا نم اًفوخ يأ ءاّمثأت هتوم دنع ذاعم اهب ربخأف ءااولكتي نذإ» :لاق ؟اورشبتسيف

 .هيلع قفتم .هب ربخلا كرتب
 هللا الإ هلإ ال لاق نم ىتعافشب سانلا دعسأ» :لاق هلك يبنلا نأ اًضيأ هنعو

 ىلع وأ ةمعنلا رفك ىلع ريفكتلا ثيداحأ اولمح دقو «يراخبلا هاور ء«هبلق نم اًصلاخ
 . كلذ اهب ديرأ ةالصلا ريغ يف ثيداحأ تءاج دقو ءرفكلا براق دق ىنعم

 ههيجوتو يناكوشلا يأر
 كرات لتقو ريفكتب لوقلا دّيأ ثيح ةحارص ةلأسملا هذه يف هيأر يناكوشلا ركذ

 نيلئاقلل ةبسنلاب ًالدتعمو اًديِج اهيجوت كلذ هجو هنكلو (قحلا وهو) لاقو ةالصلا

 ديري هنأكو ةرفغملا نم عنام ريغ هعاونأ ضعب نأو عاونأ ىلإ رفكلا مّسق ذإ «ريفكتلاب

 هلوخد نم عنام ال هنأب لوقيف صوصنلا نيب قيفوتلا ًالواحم هيأر اذه ىلع ينبي نأ
 لهأ رفك) هامس عونلا اذهو «رفاك هنأب انئلق ولو ةعافشلا هقاقحتساو ةرفغملا تحت

 ةلملاب رفاك وهف هللاب رفكو ناميإلا دحج نمم هريغ فالخب ففخم رفك هنأ ينعي (ةلبقلا

 .همالك صن اذهو «ةعافشلا الو ةرفغملا لبقي ال رفك اذهف

 نأ تحص دق ثيداحألا نألف هرفك امأ «لتقي رفاك (ةالصلا كرات يأ) هنأ قحلاو
 قالطإ زاوج نيبو لجرلا نيب لئاحلا لعجو ءمسالا كلذب ةالصلا كرات ىمس عراشلا

 نم ءيش انمزلي الو «قالطإلا زاوجل ضتقم اهكرتف .ةالصلا وه هيلع مسالا اذه

 ريغ رفكلا عاونأ ضعب نوكيا نأ عميل :لوقن | انأل ةولوألا اه اهدروأ ين تاضراعملا

 نألف لتقي هنأ امأو اهقيضما يف .سانلا عقو يتلا تاليوأتلا ىلإ أجلم الف ءاّرفك . عواشلا

 .©0هل ةلتاقملا مازلتسال لتقلا بوجوب يضقي «سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :ثيدح

 )١( راطوألا لين ؟١9/7.

 راطوألا لين (؟) ١177/7.
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 نم عونلا اذهل حص اذإ هنأل كلذو ءيل رهظي اميف لهس بطخلاو :تلق

 مدعو مهرفك مدعب مكح دقف «ةعافشلا مهلانت نأو ةرفغملا مهلمشت نأ رافكلا

 امك نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال رافكلا نأب عوطقم هنأل كلذو «ةلملا نم مهجورخ

 ال ةرفغملا نأب عوطقمو 0148 :رثدملا] 43 َنيِيَنلأ ُةَعَمَّس مُهَعََت انقل :ىلاعت لاق

 نمل َكِلَذ نوم ام ٌرْفْمَيَو هب كر نأ ُرِفْمَي ال َهَّنأ نإ :ىلاعت لاق امك كرشملا لمشت
 دنع فورعملا ىنعملاب اًكرشم وأ اًرفاك سيل هنأ ىلإ رمألا عجرف 4 :ءاسنلا] 5م
 ببس تعقوو اهب اولاقو رهاوظلا هذه ءارو اورجناف مويلا هيف سانلا عقو يذلا قالطإلا

 لاملاو سفنلا لالحتساو بلسلاو بهنلاو لتقلا ىلإ تلصو ىتلا بئاصملاو نتفلا كلذ

 ال مهنأ ةجيتنلاو «رافكلا ماكحأ هيلع قبطنت رفاك لكو رافك ءالؤه نأ ةجحب ضرعلاو
 مهؤاسنو «ةمينغ مهلامو «لالح مهضرعو لالح مهمد ءمهل ةمذ ال ءمهل ةمرح

 اذه هدينفتو هميسقتو يناكوشلا لوقف «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءايابس
 .ةعساو ةمحر هللا همحر «لوقلا اذه بابرأل ةبسنلاب ةميظع ةمحر

 ةالصلا يسن نم

 اهركذ اذإ اهلصيلف

 ءاهركذ اذإ ٌلَصيلف ًةالص يسن نم» :لاق ِةْكي يبنلا نع سنأ نع يراخبلا ىور
 ةالص يسن نم باب «ةالصلا تيقاوم باتك يف يراخبلا هاور .«كلذ الإ اهل ةرافك ال

 مهمون ربخ يف ليوط ثيدح نم ةريره يبأ نع ملسم ةياور يفو .اهركذ اذإ لصيلف
 :لاق هللا نإف ءاهركذ اذإ اهّلصيلف ةالصلا يسن نما :لاق ِهِللَك هنأ هيفو «ةالصلا نع

 .ىّركذلل اهأرقي باهش نبا ناكو : سنوي لاق :١[ :هط] «4نركزإ َهَِلَّصأ وِقَأَد#

 بابحتساو ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب «ةالصلا عضاومو دجاسملا باتك يف ملسم هاور
 .اهئاضق ليجعت

 ءاضق بوجو هيف ««اهركذ اذإ اهّلصيلف ةالصلا يسن نم» :ِْلكَي هلوق :يوونلا لاق
 ثيدحلا يف ديق امنإو ءرذع ريغب مأ نايسنو مونك رذعب اهكرت ءاوس ةتئافلا ةضيرفلا
 ىلوأ هريغف روذعملا ىلع ءاضقلا بجو اذإ هنأل ,ءببس ىلع هجورخل نايسنلاب
 اذإ اهّلصيلف» :لَك هلوق امأو «ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم وهو «بوجولاب
 «حيحصلا ىلع رذعب ةتئافلا ءاضق ريخأت زوجي هنإف «بابحتسالا ىلع لومحمف «اهركذ
 ءرذع ريغب ةتئافلا ءاضق بجي ال :لاقف رهاظلا لهأ ضعب ذشو «هليلدو هنايب قبس دقو

 هلئاق نم أطخ اذهو ءءاضقلاب اهتيصعم لابو نم جرخي نأ نم مظعأ اهنأ معزو
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 .ملعأ هللاو ."'"ةلاهجو

 ال دماعلا نإ :لئاقلا هنم باطخلا ليلدب كسمت دقو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ال سني مل نم نأ هنم مزليف هطورشملا ءافتنا مزلتسي طرشلا ءافتنا نآل «ةالصلا يضقي

 نوكيف «باطخلا موهفم نم دافتسم كلذ نأب دماعلا يضقي :لاق نم :لاقو «يلصي
 طوقس عم  يسانلا ىلع ءاضقلا بجو اذإ هنأل «ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم

 دماعلا ىلع ءاضقلا بوجو نأ مهضعب ىعّداو «ىلوأ دماعلاف - هنع جرحلا عفرو مثإلا

 هنمو ءال مأ لوهذ نع ناك ءاوس كرتلا ىلع قلطي نايسنلا نأل «يسن» هلوق نم ذخؤي

 4 هللا اول :هلوقو[ ١9 :رشحلا] 4ةْمَشَأ ْمُهَسَت َهَنأ اوساط :ىلاعت هلوق
 هيلع مثإ ال يسانلاو مئانلاو «اهل ةرافك ال» :هلوق كلذ يؤوقيو :لاق [57 :ةبوتلا]

 ال» :هيف لاق دقو «تباث مئانلا ركذب ربخلا نأل .هفيعض ثحب وهو :تلق

 ال دماعلا نأب لئاقلاو ءدمعلا نع نوكت امك أطخلا نع نوكت دق ةرافكلاو «اهل ةرافك

 وه ناكل ءاضقلا هل عرش ول هنإ لوقي لب «يسانلا نم ًالاح فخأ هنأ !دري مل يضقي
 «يسانلا نم ًالاح أوسأ دماعلاف «دماعلا فالخب موثأم ريغ يسانلاو ءءاوس يسانلاو

 هيلع قاب اهتقو نع ةالصلا هجارخإب دماعلا مثإ نإ :لاقي نأ نكميو ؟نايوتسي فيكف

 دماعلا ىلع ءاضقلا بوجوو ءاّقلطم هيلع مثإ ال هنإف يسانلا فالخب ءاهاضق ولو

 هيلع اَنْيَذ تراصف «هتمذ ىف تبترتو ةالصلاب بطوخ دق هنأل «لوألا باطخلاب
 هنع طقسيو ءاهل دودحملا تقولا نع اهل هجارخإب مثأيف «هئادأب الإ طقسي ال نيدلاو

 مثإ ءاقب عم هّيضقي نأ هيلع بجي هنإف اًدماع ناضمر يف رطفأ نمف ذ ءاهئادأب بلطلا

 . '"”هلعأ هللاو «هيلع راطفإلا

 ءاضقلا بوجو ىلع روهمجلاف اًدماع اهكرت نإف :ينيعلا نيدلا ردب مامإلا لاق

 مدع  ةباحصلا نم ةسمخ مهنم مزح نبا دع  ريسي عمجو دواد نع يكحو ءاضيأ

 هنم مزليف «طورشملا ءافتنا مزلتسي طرشلا ءافتنا نأل ءدماعلا ىلع ةالصلا ءاضق بوجو

 هجورخل هيف نايسنلاب ديقلا نأب هنع بيجأو :لاق مث .ركذ اذإ يلصي ال سني مل نم نأ
 مكح نع لئاس َةَمّث نوكي نأ لثم ءصاخلا ببسلا ىلع درو ام هنأل وأ «بلاغلا ىلع

 «بوجولاب ىلوأ هريغف روذعملا ىلع ءاضقلا بجو اذإ هنأ وأ «ةّيسنملا ةالصلا ءاضق

 جورخلا مدع فلاخملا موهفم رابتعا طرشو «ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم وهو

 .(187/60) ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش 00(

 94١ 9١(. /؟5) يرابلا ستف (0)
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 . "”قفاوملا موهفم مدعو صاخلا ببسلا ىلع هدورو مدعو

 دماعلا ىلع ءاضقلل نيبجوملل ديدشلا ثحبلا عم فقأ مل ينإ :يناكوشلا لاق

 يف هيلع ليوعتلل حلصيو ةرظانملا قوس يف قفني ليلد ىلع ءانركذ نم ادع نم مهو
 مسا هيضتقي ام رابتعاب «ىّضقي نأ ّقحأ هللا نيدف» :ثيدح الإ ميظعلا لصألا اذه لثم

 يف هب اوءاج ام ضهنأو ءاّسأر هيلإ اوعفري مل مهنكلو ءمومعلا نم فاضملا سنجلا

 موهفم نم دافتسي يسانلا ىلع ءاضقلا بوجوب ةدراولا ثيداحألا نإ :مهلوق ماقملا اذه

 لدتف «ىلعألا ىلع ىندألاب هيبنتلا باب نم اهنأل .ءدماعلا ىلع ءاضقلا ٌبوجو اهباطخ

 ال دماعلا نأب لئاقلا نأل دودرم اذهو .«بولطملا ىلع ىلوألا سايقو باطخلا ىّوحفب
 ىلع ءاضقلا بوجو نم عئاملا نأب لب «يسانلا نم ًالاح فخأ هنأ دري مل يضقي
 فالخب ءاَئبع صنلا مدع عم هتابثإ نوكيف هيف ةدئاف الف هنع مثإلا طقسي ال هنأ دماعلا

 امهل ةرافك ال امهل ٌةرافك ءاضقلا نأب حرصو .كلذب عراشلا امهرمأ دقف مئانلاو يسانلا
 .هاوس

 نأ ىلع لدي «كلذ الإ اهل ةرافك ال» :ثيدحلا يف هلوق نأ مهججح ةلمج نمو

 كراتلا يسانلاب دارملاف :اولاق ءامهيلع مثإ ال يسانلاو مئانلا نأل «ثيدحلاب دارم دماعلا

 هلوقو [7 : ةبوتلا] 4 ميس لق هلأ أوَن# :ىلاعت هلوق نمو ءال مأ لومذ نع ناك ءاوس
 مالكلا اذه نأ كيلع ىفخي الو 9 :رشحلا] 4ةهشنَأ مهنا هَل هللا أوَش# :ىلاعت
 ةرافكلا اولعج يذلا مثإلا مدعل «مئانلاو يسانلا ىلع ءاضقلا بوجو مدع مزلتسي

 فعضتسا دقو ءامهيلع كلذ بوجوب تحرص دق ةحيحصلا ثيداحألاو «هب ةطونم

 نع نوكت امك أطخلا نع نوكت دق ةرافكلا :لاقو «لالدتسالا اذه «حتفلا» يف ظفاحلا

 يفكي ال هنأ ىلع اًهيبنت اهب نايتالا يه ةرافكلاب دارملا نإ :ليق دق هنأ ىلع .دمعلا

 اهل لعف نود نم رافغتسالاو ةبوتلا درجم

 رظنلا ناعمإ ىلإ جاتحملاو «هب اوثّبشت ام عيمج ّدرف ديعلا قيقد نبا فصنأ دقو

 لوق ىلع اميس ال «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» ثيدح مومع نم اًقباس كل انركذ ام يف
 سيلف «ءادألا بوجو ىلع لادلا لوألا باطخلا وه ليلدب ءاضقلا بوجو نإ :لاق نم

 كرتلل دمعتملا :لوقي هنأل ءٌدُدرت هدلصب نحن اميف دماعلا ىلع ءاضقلا بوجو ىف هدنع

 الإ طقسي ال نيدلاو هيلع اَنْيَد تراصف اهتيدأت هيلع بجوو ةالصلاب بطوخ دق
 حرش» يف يوونلا لوق نأو «قياضملا نم ماقملا نأ َتملع اذه تفرع اذإ «هئادأب

 .(9؟ /ه) يراقلا ةدمع )000(
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 هلئاق نم أطخ هنأ ؛دماعلا ىلع ءاضقلا بجي ال :لاق نم لوق ةياكح دعب «ملسم

 .'”هومذملا طارفالا نم ةلاهجو

 يناكوشلل يكبسلا ةشقانم

 دروأ اميف يناكوشلا «دواد يبأ ننس حرش» يف يكبسلا دومحم خيشلا شقان دقو

 :نارمأ ةالصلا كرات قح يف تبث دق :لوقأ :لاقف

 عفتري اًريبك مأ اًريغص ناكأ ءاوس مثإلاو ءادذمع اهكرت ىلع مثإلا توبث :امهدحأ

 اذإ اًذمع ةالصلا كرات نأ يف عازن الو ؛هيلع ام ءاضقب الإ ققحتت ال يهو «ةبوتلاب

 ءءاضقلا يف ةدئاف ال هنأ هطوقس مدع نم مزلي الو ءريخأتلا مثإ هنع طقسي ال اهاضق

 مومع نمو ءاضقلاب مئانلاو يسانلا رمأ نم ىلوألا قيرطب تباثلا بلطلا هب طقس دقف

 ال دماعلا ءاضق نإ :يناكوشلا لوق در ملعت هنمو «ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» ثيدح

 قيقد نبا فصنأ دق يناكوشلا لوق نأ ىلع ءاّئبع صنلا مدع عم هتابثإ نوكيف هيف ةدئاف

 مدع نم هيلإ بهذ امع عجر دق هنأب رعشي «خلإ. . هب اوثبشت ام عيمج ّدرف ديعلا
 .اًدمع ةالصلا كرات ىلع ءاضقلا بوجو

 نوكت هتمذ ةءاربو ءاهتقو لخد اذإ هيلع ةالصلا بوجوب كراتلا ةمذ لغش :ىناثلا

 ةدابعلا لصأ ىلع رداق هنإف «ققحتي ملو زجعلاب امإو ءاهتقو يف دجوي ملو ءادألاب امإ
 مل اذهو هقحل قحلا بحاص طاقسإب امإو .هجورخل تقولا ةليضف كاردإ نع زجع نإو

 امل اطقسم حلصي ال وهو تقولا جورخ دجو يذلا امنإ ءاًئمض الو ةحارص ال دجوي

 بترت ام ناك «عاونألا كلت نم عون ّيأب ةمذلا ةءارب دجوت مل املو «ًالوأ هتمذ يف ررقت
 نايتإ حصي مل ولف «ةمذلا ةءارب لجأل هب نايتالا بجيف «هؤادأ هنم بلطي اّيقاب هتمذ يف

 .لاحملل اًبلط هنم عراشلا بلط ناكل دماعلا نم ءاضقلا

 ضئاحلا نأ يف قرفلا هجوك ءريثكلا ءاضق ةقشمل هلعلو «ّتسلاك رثك ام ىضقي ال

 دمعتملا نأ يف فلتخي مل كلذكو ءاهرّركتل اهتقشمل ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت

 نإ انأل ءثيدحلا يف امهل ةجح الو «يعفاشلا نمحرلا دبع يبأو دواد نع الإ ملعلا

 )١( يناكوشلل راطوألا لين )517/5(.
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 ىندألاب هيبنتلا نم لب «هنم سيل ثيدحلاف هب انلق نإو .حضاوف باطخلا ليلدب لقن مل

 ءاضق يف فالخلاف .دمعتملا ىرحأف مثإلا مدع عم يسانلا ىضق اذإ هنأل «ىلعألا ىلع

 .دمعلا لتق يف ةرافكلا يف فالخلاك دمعتملا

 باطخلا ليلد نم امه له ؛فالخلا ىلع ثيدحلا ىفو ةبآلا يف فالخلا ينبنيو

 «اهركذ اذإ اهلصيلف» :هلوق نم ثيدحلا نم دماعلا ءاضق مهضعب ذخأو ؟هموهفم وأ

 :هلوق نمو ءاهؤاضق همزل اهل هكرت ركذ ىتمو «يسانلاك هدمعو هلهجب اهنع هتلفغب هنأل

 دمعلا يف نوكي امنإ بنذلاو «بنذلا عم يه امنإ ةرافكلا نأل «كلذ الإ اهل ةرافك ال»

 .؟""هلسم حرش ّيبألا نم ها

 هقفلا ةقنأ لاوقأ

 اًدمع ًةالص كرت نم نأ ىلع مهب دتعي نيذلا ءاملعلا عمجأ :يوونلا مامإلا لاق

 الو ءادبأ اهئاضق ىلع ردقي ال :لاقف مزح نب يلع دمحم وبأ مهفلاخو ءاهؤاضق همزل
 «ةمايقلا موي هنازيم لقثيل عوطتلا ةالصو ريخلا لعف نم رْثكُي لب :لاق ءاّدبأ اهلعف حصي
 ةهج نم لطاب عامجإلل فلاخم هنأ عم هلاق يذلا اذهو «بوتيو ىلاعت هللا رفغتسيو

 .الصأ ةلالد ركذ اميف سيلو ءهل لالدتسالا يف مالكلا وه طسبو «ليلدلا

 رمأ لَك ىبنلا نأ هيت ةريره ىبأ ثيدح ءاضقلا بوجو ىلع لدي اممو

 عامجلاب هدسفأ يذلا مويلا لدب يأ ةرافكلا عم موصي نأ ناضمر راهن يف عماجملا

 ىلع ءاضقلا بجو اذإ هنألو ءهوحن دواد وبأ ىورو ءديج دانسإب ىقهيبلا هاور ءادمع

 . 29 ىلوأ دماعلاف اًيسان كراتلا

 له :اًدماع موصلاو ةالصلا كرت نميف سانلا فلتخا :ةيميت نبا خيشلا لاق ميها ربإ نس هس 8 ةيشلا 9و
 9؟ ام

 هتقو دعب هلعف حصي الو «هيضقي ال : مهضعب لاقو «هيضقي :نورثكألا لاقف

 :اهتقو نع ةالصلا نورخؤي نيذلا ءارمألا نع لاق هنأ ِةَكَي يبنلا نع تبث دقو «جحلاك

 )1١( يكبسلل دواد يبأ ننس حرش دوروملا بذعلا لهنملا )75/4 -77(.

 بذهملا حرش عومجملا (؟) )77/9(.
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 . (20ةلفان مهعم مكتالص اولعجاو اهتقول ةالصلا اولصف»

 فقن انهو ءءاضقلا مدعب لوقلا دييأت اهنم طبنتسا يتلا صوصنلاو ةلدألا قاس مث

 ءءاضقلاب هلوق مدع عم وهو ء«هيضقي :نورثكألا لاقف :خيشلا لوق دنع ةطيسب ٌةفقو

 يتفملا لاق اذكهو ءروهمجلا مهو رثكألا لوق هنأب رارقالا نم هعنمي مل كلذ نكلو
 باوجو :لاق ««هيواتف» يف خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا هيقفلا ةمالعلا ربكألا

 اهتقو جرخ نأ ىلإ ًالسكو ائواهت اًدمعتم ةدحاو ًةالص لجرلا كرت اذإ :ةثلاثلا ةلأسملا

 ةوقلا نم ظح هل لوق هيفو «ءاملعلا روهمج دنع اهؤاضق هيلع بجاولا نإف يرورضلا

 . "”كلذ نم ربكأو مظعأ رمألا نأل ءهتيصعم نم ئضم ام يفالت هنكمي ال هنأ

 «ةنامألاو هقفلاو لقعلاو فاصنالا ةياغ ميهاربإ نب دمحم خيشلا نم اًضيأ اذهو

 .ءاملعلا روهمج لوق وه ءاضقلاب لوقلا نأب رارقالا نم بهذم هعنمي مل ثيح

 اوركذ ثيح «ةنامألاو فاصنالاو هقفلا لهأ فقاوم نم جذامن هذهف :دعبو

 اننامز ءاهقفل صوصنلا هذه درون نحنف «ةيضقلا يف فالخلا ىلإ اوراشأو ةلأسملا

 نولأسُي امدنع ةودقو ربع مهل كلذ نوكيل ءداشرالاو ظعولاو ىوتفلل نيرّدصتملا

 الب ءاملعلا لاوقأ اونّيبي نأ مهيلع بجاولاف نودشريو نوُظِعَيو نوبطخي امدنعو «نوتفيف
 «بابلا يف درو ام باوجلا يف لئاسلل نوركذيو ءتّنعت الو ةّيبصع الو مكحت

 يتلا لئاسملا يف اًصوصخ ء«ءادتقالا قيرط هل نوحتفيو «رايتخالا قح هل نوكرتيو

 ءمهدنع حيحص تباث ليلد نع طابنتساو ٌمهف مهنم لكل اهيف يتلاو ءاهيف اوفلتخا

 .مهنم كلذ ردصي نأ مهاشاحو ء«ءارتفا وأ وه نع سيلو

 ءاعدلا يف نيديلا عفر

 كلام نب سنأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج
 ءءاقستسالا يف الإ هئاعد نم ءيش يف هيدي عفري ال ِدكَي هللا لوسر ناك :لاق هيل

 ."””هيطبإ ضايب ىّري ىتح هيدي عفري ناك هنإف

 تاولصلا دعيو ةّماع ءاعدلا ىف نيديلا عفر ركني نم هب كسمتي سمتي ثيدحلا اذه

 .(18/7؟5) ةيميت نبأ يواتف عومجم 00(

 )1١5/5(. خيشلا لآ ميهاربإ نب دمحم خيشلا لئاسرو يواتف (1)

 بقانملا باتكو (0117/1؟) (ءاقستسالا يف هدي مامإلا عفر باب) ءاقستسالا باتك :يراخبلا (0)

 يف ءاعدلاب نيديلا عفر باب) ءاقستسالا ةالص باتك :ملسمو (هدا/ د (2كك يبنلا ةفص باب)

 19١(. /5) (ءاقستسالا
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 ةمئأ نيب اهتّحص ىلع قفّتملا ةحيحصلا ثيداحألاب ضراعم هنأ ّقحلاو ءةّصاخ

 .ثحبلا اذه يف هللا ءاش نإ ىرتس امك «ثيدحلا

 الأ نيدلا ىف ةعورشملا لئاسملا نم ةلأسم ةيفيكب ةقلعتملا ةيعرفلا ةلأسملا هذهو

 ّنأ كلذ لبق ملعت نأ دب الو ءماصخلاو لادجلاو مالكلا اهيف رثك دق (ءاعدلا) يهو

 باتكلا يفو «ناكمو نامزو لاح لك يف ةنسلاو باتكلاب بولطمو «عورشم ءاعدلا
 هب قلعتي امو هلئاضفو هب رمألاو هبلطو هتيعورشم ىلع ةلادلا صوصنلا تارشع ةئنسلاو

 ثدحي يتلا ىربكلا ةبيصملا نكلو ءملسم هيف كشي الو ءملع بلاط كلذ ركني ال
 عفر ةلأسم يف ماصخلاو عطاقتلاو ضغابتلا ىلإ يدؤملا مالكلاو لادجلا ةرثك اهببسب

 لاض كنإ :ءاعدلا يف هيدي عفري نمل لوقي نم ينذأب تعمس دقف ءءاعدلا يف نيديلا

 دمحلاو) ملاظ وأ رجاف وأ قساف ةنسلل فلاخملاو هِةِلك لوسرلا ةنسل فلاخم . . عدتبم

 انلكو ؛ةنسلل فلاخملا ءازج يف ةدراولا صوصنلا دروي مث (رفاك لقي مل هنإ هلل

 يف هيدي نيسلاجلا ضعب عفرو انوعدف سلجم يف انكو ءاهركني الو اهب نمؤيو اهظفحي
 رخآ ماقو «ةمحلم عقت تداكو سانلا جاهف اًحئاص اًركنم نيسلاجلا دحأ ماقف ءاعدلا

 الف «ةعدتبملا ءالؤه عم وعدأ ال انأ :لاقو سلجملا نم جرخف ابدأ هنم نسحأ وهو

 .نوعجار هيلإ انإو هلل انإو ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 ىلع قفتم ةيعرف ةيفالخ ةلأسم ببسب تتشتلاو قرفتلا اذه ىلإ يخأ اي رظناف

 ّبه نم مامأ بابلا حتف وه هلك اذه ببس نأ مولعمو «ءاعدلا وهو اهلصأ ةيعورشم
 نيثيدح عم نيتيآ وأ ةيآ ظفحف ملعلا لهأ نم هنأ ىعّداو نيملسملا ماوع نم ٌبدو

 ءدابعلل ةظعوملا نسح ىلإ رقتفيو ءداشرإلا ةمكح هصقنت ملاع نم ةلأسملا هذه عمسو

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا مساب ءهاقلي نم اهب برضيل ءهاصعب اكسمم خألا اذه ماقف
 يف تاقيرولا هذه تبتك كلذل «تيفاع نميف انفاعو «تيده نميف اندها مهللا «ركنملا

 .ليبسلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو «هانركذ امم اهيلع بترتي ام رطخل ةلأسملا هذه

 نيديلا عفر ثيداحأ رداصم قيثوت

 ٌةريثك ٌثيداحأ ًةصاخ تاولصلا دعبو ةماع ءاعدلا يف نيديلا عفر يف درو دقو

 .ةصوصخم اًباوبأ مهتافّئصم يف ظافحلا اهل بّوب «لوبقملا اهنمو حيحصلا اهنم

 نم تاوعدلا باتك يف يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا مهنم

 ىلع ةلادلا ثيداحألا نم هيف دروأو (ءاعدلا يف يديألا عفر باب) :لاقف ءاهحيحص»

 . ٌةرثك ىصحُي ال امم هريغ ىلإ «ىلاعت هللا ءاش نإ دعب كيلع ىلتّيس ام كلذ
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 اهدرفأ «ةريثك ثيداحأ ءاعدلا ىف نيديلا عفر تابثإ يف :رجح نبا ظفاحلا لاق

 «بّذهملا حرشااو 20741: ص) «راكذألا» ىف يوونلا اهنم درس ءءزج ىف يرذنملا

 .'"”(درفملا بدألا» يف اًضيأ يراخبلا اهل دقعو ءٌةلمج (450 )/448 

 نيدلا لالج ظفاحلا ةمتاخ اذكو :يرامغلا قيدصلا نب دمحأ ظفاحلا لاق

 عفر ثيداحأ يف ءاعولا ٌضف» :اهاّمس ةلاسر يف يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع

 . «ءاعدلا ىف نيديلا

 بيردتاب ىمسملا (يوونلا بيرقتا ىلع هحرش يف روكذملا ظفاحلا صن لب

 اًرُثاوَت لي هللا لوسر نع ْتَوَئاوَت ءاعدلا ىف نيديلا عفر ثيداحأ نأ ىلع «يوارلا

 نيديلا عفر ثيداحأك «همانعم رئاّوت ام هلمو :هصن ام رتاوتملا ثهحبم يف لاقف ءاّيونعم

 اهتعمج دقو ؛ءاعدلا يف هيدي عفر هيف ثيدح ةئام وحن ٌدِلَم هنع يوُر دقف «ءاعدلا ىف

 اهيف كرتشملا ردقلاو ءرتاوتت مل اهنم ةيضق لكف «ةفلتخم اياضق يف اهنكل ٍءزج يف
 . "اها عومجملا رابتعاب رَئاوُت ءاعدلا دنع عفرلا وهو

 (هفّئصم» يف يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا ءاعدلا يف نيديلا عفر ثيداحأ ركذ دقو

 يف يسلايطلاو «ىبتجملا» ىف ىئاسنلاو «هئئس» ىف هجام نباو «هننس» ىف دواد وبأو

 «همجاعم» ىف ىناربطلاو «كردتسملا» ىف مكاحلاو «ىقتنملا» يف دوراجلا نباو «هدنسم»

 .مهريغو ؟«ىقتنملا» يف ةيميت نبا دجملاو

 عوضوملا ىف ةدرفملا لئاسرلا

 ظفاحلا مهنم «ءالجألا ءاملعلا نم ٌةلمج عوضوملا اذه يف فئص دقو اذه
 «نينيعلا ةرق» هاّمس الفاح اًباتك يراخبلا ليعامسإ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا ةجحلا
 «نيديلا عفر يف ةلاسر هل يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ظفاحلا ريبكلا ةجحلا مامإلاو

 مامإلاو «نيديلا عفر يف ةلاسر هل يكبسلا نبا ّيقتلا ريبكلا ةمالعلا ققحملا مامإلاو

 نمحرلا دبع لالجلا نئفتملا ظفاحلا مامإلاو «ةصاخ ةلاسر هل يرذنملا ظفاحلا

 . ؟ءاعدلا يف نيديلا عفر يف ءاعولا ضف» هاّمس اًءزج فّئص يطويسلا

 اهاّمسو ينميلا لدهألا لوبقم نب دمحم ديسلا ةمالعلا مامإلا ؛نيرخأتملا نمو

 .(1 157/83١ : يرابلا حتف 0020(

 خيشلا ظفاحلل ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر .بابحتسا يف ةبولطملا حنملا (0)

 ةذدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا انخيش ققحملا ةمالعلا قيلعتب يبرغملا يرامغلا قيدصلا نب دمحأ

 ." ص
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 قيدصلا نب دمحأ ظفاحلاو «ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر ةينس»

 دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا يف ةبولطملا حنملا» اهاّمسو يبرغملا يرامغلا

 اهاّمس ةلفاح ةلاسر هل نادنج نب ملاس بيبحلا انخيش ظفاحلاو «ةبوتكملا تاولصلا

 يدنكشاطلا دمحم نامعن خيشلا خألا ققحملا ةمالعلاو «نيديلا عفر يف نينيعلا ءالج»

 .ءاعد لك دنع نيديلا عفر ةينس ىلع ءاهقفلاو نيثدحملا ةلدأ ركذ يف ةلاسر هل نإف

 عوضوملا يف ةدراولا صوصنلا ضعب
 تقو يأ يفو «ناك ءاعد ّيأ ءاعدلا يف نيديلا عفر نأ كايإو هللا ينقفو ملعا

 نمف ءامومعو اًصوصخ ثيداحألا هيلع تلد ءاهريغ وأ سمخلا تاولصلا دعب «ناك

 ىسوم وبأ لاقو «ءاعدلا يف يديألا عفر باب يف «يراخبلا حيحص» يف ءاج ام مومعلا

 يبنلا عفر :رمع نبا لاقو «هيطبإ ضايب تيأرو هيدي عفر مث لك يبنلا اعد :يرعشألا

 .«دلاخ عنص امم كيلإ أربأ ينإ مهللا» :لاقو ءهيدي كي

 هيدي عفر ُةِككَك يبنلا نع اًسنأ اعمس كيرشو ديعس نب ىبحي نع :هللا دبع وبأ لاق

 . 3”هيطبإ ضايب تيأر ىتح

 ثيداحألا نم ةلمج هيف ركذ اّباب «درفملا بدألا» يف يراخبلا مامإلا دقع دقو

 .«بذهملا حرش» يف يوونلا كلذكو

 ىلع ورمع نب ليفطلا مدق :ةريره يبأ ثيدح «بدألا» يف يراخبلا هركذ اممو

 :لاقو هيدي عفرو ةلبقلا لبقتساف ءاهيلع هللا عداف تصع اًسود نإ :لاقف ِةكَك يبنلا
 . (هيدي عفرو) هلوق نود نيحيحصلا يف وهو (اًسود دها مهللا»

 لجرلا ةصق ركذف ءرجاه ورمع نب ليفطلا نأ :هنع هللا يضر رباج ثيدحو

 هدئسو "هيدي عفرو ءارفغاف هيديلو مهللا» :ِككك يبنلا لاقف :هيفو ءهعم رجاه يذلا
 1 ف

 :«بذهملا حرش» يف يوونلا هركذ اممو

 عيقبلا ىلإ ليللا يف لَك يبنلا جورخ يف ليوطلا اهثيدح يف ايت ةشئاع نع

 )1١( ءاعدلا يف يديألا عفر باب تاوعدلا باتك يراخبلا مامإلا حيحص )١54/9(.

 .هيدي ْهلك يبنلا عفر يأ (؟)
 يف دنسلا اذهب ةناوع وبأو حيحص هدنس : ظفاحلا لاق هيدي عفرو هرخآ يف سيلو ملسم هجرخأو (9)

 )9١/5(. دمصلا هللا لضف ها .دمحأو نابح نباو مكاحلاو ناميإلا
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 هيدي عفر مث مايقلا لاطأف ماقف عيقبلا ىتأ :تلاق مهل رافغتسالاو عيقبلا لهأل ءاعدلل

 يتأت نأ كرمأي كبر نإ :لاقف يناتأ ْدْقَت ليربج نإ» :لاق .ءفرحنا مث تارم ثالث

 . ملسم هاور . مهل رفغتستو عيقبلا لهأ

 هللا يبن لبقتساف ءالجر رشع ةعستو ةئامثالث هباحصأو .«فلأ مهو نيكرشملا ىلإ كي

 ام تآ مهللا ينتدعو ام يل زجنأ مهللا» :لوقي هبرب فتهي لعجف هيدي ذم مث ةلبقلا هك
 .ملسم هاور .هيبكنم نع هؤادر طقس ىتح هيدي اًدام هبرب فتهي لاز امف «ينتدعو

 ربكي تايصح عبسب ةرمجلا يمري ناك هنأ :امهنع ىلاعت هللا يضر رمع نبا نعو

 وعديو ًاليوط موقيف ةلبقلا لبقتسم موقيف لبقتسي ىتح مدقتي مث «ةاصح لك رثإ ىلع

 اذكه :لوقيف فرصني مث ءاهدنع فقي الو ةبقعلا تاذ ةرمج يمري مث «هيدي عفريو

 . يراخبلا هآور .هلعفي ٌدْيِكَع هللا لوسر تيأر

 يحاسملاب اوجرخ دقو ًةركب ربيخ ٌهِللَك هللا لوسر حبص :لاق هيل سنأ نعو

 .يراخبلا هاور «ربيخ تبرخ ربكأ هللا» :لاقو هيدي ٍةِلَك يبنلا عفرف

 ْ ثعشأ رفسلا ليطي لجرلا ركذ كك ع 5 يبنلا نأ : هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو

 ىّنأف مارح هبرشمو ءمارح همعطمو ءبراي براي : ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ

 . ملسم هآور «كلذل باجتسي

 نب ورمع ىنب ىلإ بهذ ِِلَك هللا لوسر نأ :هنع هللا يضر دعس نب لهس نعو

 يلصتأ :لاقف هلك ركب يبأ ىلإ نذؤملا ءاجف ةالصلا تناحف مهنيب حلصيل فوع
 لكي هللا لوسر ءاجف هيض ركب وبأ مهب ىلصف :لاق ءمعن :لاقف ؟ميقأف سانلاب
 ال ركب وبأ ناكو سانلا قّفصف فصلا يف فقو ىتح صلختف ةالصلا يف سانلاو
 ركب وبأ عفرف «كناكم تئا نأ ِهلكَي هللا لوسر هيلإ راشأف هتك ركب وبأ تفتلاف «تفتلي
 يراخبلا هاور «كلذ نم كي هللا لوسر هب هرمأ ام ىلع ىلاعت هللا دمحف هيك هيدي

 .ملسمو

 هنأ اهجوز هيلإ وكشت ِهكَك يبنلا ىلإ ديلولا ٌةأرما تءاج :لاق هلت يلع نعو
 مث تبهذف ««لوقي هلك يبنلا نإ ءتيكو تيك :هل يلوقف هيلإ يبهذا» :لاقف اهبرضي
 هنإ :تلاقف ««تيكو تيك :هل ىلوقف ىبهذا» :لاقف ينبرضي داع هنإ :تلاقف تداع

 .يراخبلا هاور «ديلولا كيلع مهللا» :لاقف هدي لك هللا لوسر عفرف ينبرضي
 راجحأ دنع وعدي ِكَك يبنلا ىأر نم ينربخأ :لاق يميتلا ميهاربإ نب دمحم نعو

 .يراخبلا هاور ءهّقك اطساب تيزلا
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 .يراخبلا هاور .«تونقلا ىف هيدي عفري هنت رمع ناك :لاق نامثع ىبأ نعو

 .يراخبلا هاور «تونقلا يف هيدي عفري ناك هيي دوعسم نبا نأ دوسألا نعو

 هيدي اًعفار وعدي ِةَلَك يبنلا تيأر :تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نعو

 ينبقاعت الف هتمتش وأ هتيذآ نينمؤملا نم لجر اميأ «ينبقاعت الف رشب انأ امنإ» :لوقي

 هل مأسأل ينإ ىتح هيدي عفري ٍةِي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نأ ةياور يفو ««هيف

 . '7(فنصملا» ىف اذك ءامهعفري امم

 وعدي هاعبض ادب ىتح هيدي اًعفار ِةَلَك هللا لوسر تيأر :تلاق اهني ةشئاع نعو

 .هنع ىلاعت هللا ىضر نامثع دوعل

 ديناسأب نيديلا عفر باتك يف يراخبلا اهاور ثيداحألا هذه :يوونلا لاق

 «هباحصأو هلي هللا لوسر نع ةحيحص ثيداحألا هذه :اهرخآ يف لاق مث .ةحيحص

 نأ ملعي نأ دوصقملاو «ةيافك هتركذ اميفو ؛هتركذ ام ريغ ةريثك ثيداحأ ةلأسملا يفو

 هللاو اًشحاف اًطلغ طلاغ وهف اهيف عفرلاب ثيداحألا تدرو يتلا عضاوملا رصح ىعذا نم

 مكبر نإ) :ِةِلَع هللا لوسر لاق :لاق سنأ نع «فنصملا» يف قازرلا دبع ىورو

 .«اًريخ امهيف لعجي ىتح اًرفص امهدري نأ هيدي دبعلا عفر اذإ يبحتسي مث «ميرك ّييح

 نم يناربطلا هجرخأو «يسرافلا ناملس ثيدح نم (د» هجرخأ :شماهلا يف لاق

 70179:١©. (عمجملا) كورتم هدانسإ يفو رمع نبا ثيدح

 يراخبلا هجرخأ ام كلذ يف ةحيحصلا ثيداحألا نمو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ثيدح نم ملسملو «نامثعل وعدي هيدي اًعفار كك يبنلا تيأر :نيديلا عفر ءزج يف

 هيدي عفار وهو ٍةْلَك يبنلا ىلإ تيهتناف :فوسكلا ةصق يف ةرمس نب نمحرلا دبع
 تيأر ىتح هيدي عفر مث :اًضيأ فوسكلا يف يك ةشئاع ثيدح نم هدنعو ءوعدي

 نأ :امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ثيدح نمو ««تغلب له» :لوقيف «هيطبإ ةرفع

 رمع ثيدح يفو ««يتمأ مهللا» :لاقو هيدي عفرف ىسيعو ميهاربإ لوق ركذ ْةَِلَم يبنلا

 ٌيودك يود ههجو دنع عمسي يحولا هيلع لزن اذإ و هللا لوسر ناك : هنع هللا يضر

 وَ

 َنوُمْؤَمْلا حلفأ 5 :أرقف هنع ّيَّرُس مث ةعاس ثكمف ءاّموي هيلع هللا لزنأف « «لحنلا

 )١( قازرلا دبعل فنصملا )50١7/5(.

 بذهملا حرش عومجملا (؟) )508/79 -0١١(.

 )0( فنصملا )5/501١(.
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 لخد تايآ رشعلا هذه ماقأ نم» :لاقو ءاهلوأ نم تايآ رشع ىلإ ١[ :نونمؤملا] 409
 ءانهت الو انمركأو ءانصقنت الو اندز مهللا» :لاقو هيدي عفرو ةلبقلا لبقتسا مث ««ةنجلا

 هجرخأ ثيدحلا .«انع ضراو انمحرا مهللا ءانيلع رثؤت الو انرثآو ءانمرحت الو انطعأو

 .مكاحلاو يئاسنلاو دمحأو يذمرتلا

 هب تلامف ءوعدي هيدي عفرف تافرعب لَك يبنلا ٌفذِر تنك :ةماسأ ثيدح يفو

 .ديج دنسب يئاسنلا هجرخأ «ىرخألا ديلا عفار وهو هديب هلوانتف اهماطخ طقسف هتقان

 وهو هيدي كك هللا لوسر عفر مث :دواد يبأ دنع دعس نب سيق ثيدح يفو

 ءديج هدئسو «ثيدحلا ..«ةدابع نب دعس لآ ىلع كتمحرو كتاولص مهللا» :لوقي

 .ةريثك كلذ يف ثيداحألاو

 ءاهحيحص» يف ملسم هجرخأ يذلا ةبيور نب ةرامع ثيدح ىلع هدر قايس يفو
 توبث عم ءاعدلا يف نيديلا عفر عنم يف هب كسمتلل ىنعم ال :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ناملس ثيدح نم امهريغو هنسحو يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ دقو ءاهتيعورشمب رابخألا

 يأ «اًرفص امهدري نأ هيلإ هيدي عفر اذإ هدبع نم ىيحتسي ميرك يح مكبر نإ) :هعفر
 ثيدح «ءاعولا ضف» ىف ىلاعت هللا همحر ىطويسلا لقنو «'"'”ديج هدنسو «ةيلاخ
 عفر ام» : لَك هللا لوسر لاق :لاق (ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ يذلا هيل ناملس

 مهيديأ يف عضي نأ هللا ىلع اًّمح ناك الإ اًئيش هنولأسي لجو زع هللا ىلإ مهّمكأ موق
 .حيحصلا لاجر هلاجر «هنولأسي يذلا

 ءاملعلا لاوقأ ةصالخ

 انباحصأ نم ةعامج لاق :ءاقستسالا ثيدح حرش يف يوونلا مامإلا لاق

 هيفك رهظ لعجيو هيدي عفري نأ هوحنو طحقلاك ءالب عفرل ءاعد لك يف ةنسلا :مهريغو

 اذهب اوجتحا ءامسلا ىلإ هيفك نطب لعج هليصحتو ءىش لاؤسل اعد اذإو ءامسلا ىلإ

 هيدي عفر تبث دقو :لاق مث  نيديلا عفر هيف يذلا ءاقستسالا ثيدح يأ  ثيدحلا

 اهنم تعمج دقو ءرصحت نأ نم رثكأ يهو ءاقستسالا ريغ نطاوم يف ءاعدلا يف ٌهِك

 ةالصلا ةفص باب رخاوأ يف اهتركذو امهدحأ وأ نيحيحصلا نم اًئيدح نيثالث نم اًوحن

 . '"”(بذهملا حرشا نم

 )1097/1١١(. يرابلا حتف (9]6]

 .(150/5) ملسم ىلع يوونلا حرش (؟)
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 ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا يف عرف :«بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو

 . "'ىلاعت هللا ءاش نإ هركذنس امل بحتسم هنأ ملعا :لاق مث «ةالصلا جراخ

 حسم مث ءاعدلا يف نيديلا عفر باب) ناونعب «راكذألا» يف اًباب يوونلا دقع دقو

 تدرو :فنصملا لاق :«راكذألا حرش» يف يقيدصلا نالع نب دمحم خيشلا لاق

 ىعدا نمو ءرصح ريغ نم ءاعد لك ىف ءامسلا ىلإ ديلا عفرب ةريثكلا ثيداحألا

 .اًشحاف اطلغ طلغ دقف اهرصح

 ههجو حسمي الو :هيواتف يف ءاملعلا ضعب لوقو :؟حالسلا) يف لاق :لاق مث

 , "”ثيداحألا هذه ىلع علطي مل هنأ ىلع لومحم 2١ لهاج الإ ءاعدلا بقع هيديب

 ٌةلمج ءاقستسالاب دييقت نود ءاعدلا لك دنع نيديلا عفر توبثب لوقلا ديأ دقو

 .نيثدحملاو ءاهقفلا نم نيدلا ةمئأو ةمألا ءاملع نم ةريبك

 ثيدح حرش يف «يرابلا حتف» ميظعلا هباتك يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاق

 ةفص يف يوونلا اهنم دروأو ءدرفم ءزج يف يرذنملا اهعمج ثيداحأ ةدع بابلا يفو

 . ””اًئيدح نيثالث ردق «بذهملا حرش» يف ةالصلا

 ٌةريثك ٌثيداحأ ءاعدلا دنع يديألا عفر يف درو دقو :«يذوحألا ةفحت» ىف لاق

 .“؟”(مّلس اذإ لوقي ام) باب يف تفرع امك ةحيرص ةحيحص

 ىفنلا ةلكشم لح

 نب سنأ لوق وهو ءاعدلا يف نيديلا عفر يفن هرهاظ ديفي يذلا ثيدحلا امأ

 .هيطبإ ضايب ىري ىتح هيدي عفري ناك هنإف ءءاقستسالا

 لاق «حيجرتلاب لوقلا اهنمف ةدّدعتم ٍةبوجأب ءاملعلا هنع باجأ دق ثيدحلا اذه

 ثحبم يف «يوارلا بيردت» يف يطويسلا ظفاحلا لوق ىلع العم يرامغلا ظفاحلا

 )١( يوونلل بذهملا حرش عومجملا )901/5(.
 . (9//781) ةيوونلا راكذألا ىلع ةينابرلا تاحوتفلا (؟)

 )١57/1١١(. تاوعدلاو (9//60) يرابلا حتف (0)

 .(79/9) يذوحألا ةفحت (:)
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 هنع يور دقف ءءاعدلا يف نيديلا عفر ثيداحأك .هانعم رتاوت ام هنمو :هصن ام رتاوتلا

 اياضق يف اهنكل ءزج يف اهتعمج دقو ءءاعدلا يف هيدي عفر هيف ثيدح ةئام وحن كي

 رتاوت ءاعدلا دنع عفرلا وهو اهيف كرتشملا ردقلاو ءرتاوتت مل اهنم ةيضق لكف «ةفلتخم
 .ها عومجملا رابتعاب

 ريهامج دنع ىلوأ اهب لمعلاو ءسنأ ثيدح ىلع ةمّدقم يهو :يرامغلا لاق

 هيدي ٌةِْكَك هللا لوسر عفر هتيؤر يفن سنأ ثيدح يف ام ةياغ ذإ .«حجرأو ثيدحلا ةمئأ
 .هريغ ةيؤر يفن مزلتسي ال كلذو «ملعي اميف ءاقستسالا ريغ يف ءاعدلا دنع

 يفانلا ىلع تبثملا ميدقت رّرقت دقو «ةتبثم ثيداحألا هذهو «ٍفان هربخ اًضيأو
 ناسنإلا ةلفغ نأل ءروهمجلا هيلع ىشم يذلا روهشملاو حيحصلا وهو «لوصألا يف
 لصألا رّرقي امْنِإ يفانلاو ءاَّسّسْوم نكي مل امل اًسيسأتو ملع ةدايز ديفي هنألو «ةريثك

 . حضاولا حاضيإ هيف ذإ هدعب ىفخي الو ءهل ٍديكأت ىنعمب
 ثيداحألا نيب اًعمج ليوأتلا ىلإ «حتفلا» يف ظفاحلا هاكح امك موق بهذو

 عفرلا ىلع امإ ,.ةصوصخم ةهج ىلع يفنلا لمحي :اولاقف يفانلا سنأ ثيدحو ةتبثملا

 .هيطبإ ضايب ىرُي ىتح :هيف هلوق هيلع لديو «غيلبلا

 دم اهيف درو امّنِإ ءاعدلا يف نيديلا عفر يف ةدراولا ثيداحألا بلاغ نأ هدّيؤيو
 ةهج ىلإ امهعفرف «كلذ ىلع داز ءاقستسالا دنع هنأكو «ءاعدلا دنع امهطسبو نيديلا

 «كلذ يف نيديلا عفر ةفص ىلع امإو ؛«هيطبإ ضايب ىري ذئنيحو «هاتذاح ىتح ههجو
 للم يبنلا نأ :هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم «حيحصلا» يف ملسم ةياور يف امك

 .ءامسلا ىلإ هّفك رهظب راشأف ىقستسا

 ىقستسي ِةكَي هللا لوسر ناك :اًضيأ هثيدح نم «نئسلا» يف دواد يبأل ةياور يفو

 000 ,؟9هيطبإ ضايب ٌتيأر ىتح ءضرألا يلي امم امهنوطب لعجو هيدي ّدمو اذكه
 ءاعد :لاقي نأ ماقملا ريرحتو :ةّدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا قّمحملا ةمالعلا لاق

 دييقت الو ءءانثتسا ريغ نم اًقلطم نيديلا عفر هيف بحتسي ىلاعت هللا نم تاجاحلا لاؤس

 ثيدحو ىفقثلا ةركب يبأ ثيدحو ينوكسلا راسي نب كلام ثيدحل تقو نود تقوب
 ْ ْ ْ .ناملس

 ينوكسلا راسي نب كلام ثيدحو ء5١ ص يف مدقت هيض ناملس ثيدحو :تلق

 ."ه ص يرامغلل ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا يف ةبولطملا حنملا )١(
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 متلأس اذإ» :ِهْلك لاق :هظفلو «ننسلا» يف دواد وبأو «دنسملا» يف دمحأ هجرخأ هلك

 هدنع وهف دواد وبأ هنع تكس دقو «اهروهظب هولأست الو مكّفكأ نوطبب هولأساف هللا

 نوطبب هللا اولس» هك لاق :هظفلو يناربطلا هاور هيلظ ةركب يبأ ثيدحو ءحلاص
 وهو يطساولا دلاخ نب رامع ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو «اهروهظب هولأست الو مكُفكأ
000 
 . ةقن

 نيديلا عفر بحتسيف ِهكَك يبنلا نع ةروثأملا ةيعدألا امأو :ةدغ وبأ خيشلا لاق

 ءاعدو «ةالصلا يف تونقلا ءاعدك .هصوصخب ٌَْي هنع نيديلا عفر هيف درو اميف اهيف
 ىمر دنع ءاعدلاو ءافصلا ىلع ءاعدلاو «ةبعكلا ةيؤر دنع ءاعدلاو ءءاقستسالا

 ْ .كلذ ريغو «ةفرع يف ءاعدلاو «تارمجلا
 ءًءاسمو اًحايص هِي ىبنلا ةيعدأك ةرّركتملا تاقوألا ىف ةروثأملا ةيعدألا امأو

 امو «هنم غارفلا دعبو لكألا لبقو «هنم ظاقيتسالاو مونلا تقوو «سمشلا عولط دنعو

 رمألا ىقبي لب ؛ةيعدألا كلت صوصخ يف نيديلا عفر بابحتساب مكحي الف «كلذ ىلإ
 اهيف عفرلا ةيعورشم مدع يف دِرَي وأ «عنام هنم عنمي مل ام ةقلطملا ةحابإلا ىلع اهيف

 . صاخ ليلد

 كلذ يف ءاوسو ءرهاظ وه امك اًقلطم نيديلا عفر اهيف عرشي الف راكذألا امأو

 . "”اهريغ مأ ةرركتملا تاقوألا يف ةروثأملا راكذألا

 امِهَعَفَرَو نيديلا ْطَسَب ٌلَهَو :يف يجوٌئِقلا ناخ نسح قيدص دمحم ديسلا لاقو
 :هّضن ام كلذ ىف ثيداحأ داريإ دعب «راربألا لُوُت» نم «هبادآ باب ىف ؛؟ءاعدلا ىف
 تاولصلا دعب ناك تقو يأ يف «ناك ءاعد يأ ءءاعدلا يف نيديلا عفر نأ لصاحلاو

 .اًمومع ثيداحألا هيلع تلد «بادآلا نسحأ نم ٌبدأ ؛اهريغو سمخلا

 تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر هللا همحر مّيقلا نبا ظفاحلا راكنإو :لاق مث

 ةَرْثُس ال اًحضاو اًقيقحت ائنَتاَفْلْؤَم يف ةلأسملا هذه انْقَّمَح دقو ءهّرس سّدق هنم ّمَهَو

 . هيلع
 ثابحتسا حيحصلا :«يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ» يف ينالطسقلا لاقو

 .امهُريغو ناخيشلا هاور «ةيعدألا رئاس يف عفرلا

 )1١( دئاوزلا عمجم يف اذك )١١/159(.

 )١( نمض ءزج يف عوبطم وهو 255 ص ةبولطملا حنملل ةّدغ وبأ حاتفلا دبع خيشلا ةمالعلا قيقحت

 .ةّدغ وبأ حاتفلا دبع
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 ال هنأ ىلع ُلَّوؤم ءءاقستسالا يف آلإ ُمَفري ال :«نيحيحصلا» يف سنأ ثيدحو
 . عضاوم يف مالسلاو ةالصلا هيلع هيدي مفر دّرَوو ءاَكيلب اًعفر امهعفري

 لصاحلاو :اًضيأ يجوّنِقلا لاق مث ؛ءكلذ يف ثيداحألا نم ًةلمج َهَرَس مث
 عوكرلا ٍءاعدك ءهّمدع يضتقي امب اًدّيقُم ءاج ام آلإ ءاعد لك يف عفرلا ٌبابحتسا
 ١ .امهوحنو دوجسلاو

 مل هنأ ةرهاظ ُمِهوُي قباسلا سنأ ثيدح يأ ٌثيدحلا اذه : يوونلا مامإلا لاقو

 ءاعدلا يف هلك هيدي عفر تبن دق لب «كلذك رمألا سيلو .ءاقستسالا يف لإ ِهكَك عفري

 نم اًوحن اهنم ٌتعمج دقو ءىصخُت نأ نم ٌرثكأ يهو ءءاقستسالا ريغ نطاوم يف

 نم ه ةالصلا ةفص باوبأ رخاوأ يف اهثركذو ءامهدحأ وأ نيحيحصلا نم اًئيدح نيثالث

 .«بزهملا حرش

 الإ هيطبإ ٌضايب َىرُي ثيحب غيلبلا َعفرلا عفري مل هنأ ىلع ُثيدحلا اذه ُلّوأَتُيو
 يف نوُتِبْنُملا مدقيف «عفر ُهريغ هآر دقو ّعَفَر هرأ مل :دارملا نأ وأ ءءاقستسالا يف
 امل هليوأت نم دب الو «كلذ رّضحي مل دحاو ىلع  ٌتاعامج مهو  ةريثك ٌعِضاوم

 . 30م1 هانركذ

 ينيعلا مامإلا خيشلاو 5 "”ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا ليوأتلا اذه ّلثم ركذ دقو

 3 ”(يراخبلا حرشا) يف

 رمع نبا راكنإ نع باوجلا
 ءارب  ةبيور نب ةرامُع ثيدح نم ملسم هجرخأ ام اَمأو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ٌتيأر دقل :لاقو كلذ ركنأف هيلي عفري ناورم نب رشب ىأر هنأ :- ةرّغِصُم ةدَحوم

 هنأ فلسلا ضعب نع يربطلا ىكح دقف «ةباّبسلاب اذه ىلع ديزي امو ِةَْك هللا لوسر
 ىف درو امنإ هنأب هّدَّرو ءةدحاو عبصأب ريشي يعادلا نأ ٌةنسلا :لاقو ءهرهاظب ذخأ
 عقر عمبف هب كّستلل ىنم الف ؛شيدحلا قابس يف رمال رو «ةبطخلا لاح بيطخلا

 نب ريّبجو رمع ُنِبا ءاعدلا يف نيديلا عفر هركو : يربطلا لاق : ظفاحلا لاق مث

 0 ١47/11 «ءاعدلا يف يديألا عفر رباب تاوعدلا باتك : يرابلا حتف )2

 .("00/57) كلذكو 01١( /7) يراخبلا حرش يراقلا ةدمع 2
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 قاسو كل َّمأ ال  ؟امهب لوانتت نم :لاقف اًيعاد هيدي عفري اجر حيّرُش ىأرو ؛مِعطُم

 . مهنع هديناسأب كلذ يربطلا

 وذح ىلإ امهعفر ركنأ امنإف ءرمع نبا نع يربطلا هلقن ام اّمأو :لاق مث

 نبا نعو ءاضيأ هنع يريبطلا هدنسأ كلذك ءهردص وذح امِهّلَعَجَيل :لاقو «نيبكنملا

 :لاق رخآ هجو نم هنع مكاحلاو دواد وبأ جرخأو ءءاعدلا ٌةفص هذه نأ : سابع

 نأ لاهتبالاو «ةدحاو عبصأب ريشُت نأ رافغتسالا «كيبكنم وذح كيدي عفرت نأ ٌةلأسملا

 امهب زواجي ىتح هيدي عفري :لاق هنع رخآ هجو نم يربطلا جرخأو ءاًعيمج كيدي َّدُمَت
 ع

 .هسأر

 نم «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ «مّدقت ام ٌفالخ رمع نبا نع ّحَص دقو

 امهب يذاحي ىتح هيدي عفرب ٌصاَّقلا دنع وعدي رمُع نبا ٌتيأر :دمحم نب مساقلا قيرط
 . "ها .ضرألا يلي امم امهرهاظو هيلي امم امهُنوطب «هيبكنم

 عفر ةهارك نم رمع نبا نع مدقت امل اًدر «ةيهزألا» باتك يف يشكرزلا لاقو

 ىأر هنأ رمع نبا نع «ضورلا» يف يليَهَّسلا هركذ ام امأو :لاقف ءاعدلا يف يديألا

 اوناك ول ءهللاو ؟ هللا اهعطَق  اهوعَفَر دقَوُأ :لاقف ءاعدلا يف مهّيديأ نوعفري اًموق

 :ىبهذلا نيدلا سمش ظفاحلا لاقف ءاًبرق هللا نم كلذب اودادزا ام قهاش ىلعأب

 ٌتيأر :مساقلا نع يراصنألا ديعس نب ىيحي لاق ءاذه فالخ رمع نبا نع حيحصلا

 ١ . سمشلاك هًدانسإو «ءّصاقلا دنع وعدي «هيبكنم ىلإ هيدي اًعفار رمع نبا

 . "7 ّبََتْملل ىصحُت نأ نم ُرثكأ اذه يف ثيدحلا ةّمثأ نع ُلوقنلاو

 ءاعدلا يف نيديلا عفر ةيفيك

 كيدي دمت نأ لاهتبالاو .ةدحاو عبصأب ريشت نأ رافغتسالاو «كيبكنم وذح كيدي عفرت

 .اعيمج

 صاقلا دلع وعدي رمع نبا تيأر :كمحم نب مساقلا قيرط نم (درفملا بدألا» ىف

 )١( يرابلا حتف )١797/1١(.

 )١( :ص يرامغلل ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا يف ةبولطملا حنملا 5١«

 .ةّذغ وبأ خيشلا ويقحتي -
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 .ههجو يلي امم امُهرهاظو هيلي امم امهنطاب «هيبكنم امهب يذاحي ىتح هيدي عفري
  اذكه وعدي ةفرعب اًمقاو ٍةْلَك يبنلا ناك .:لاق هلك ديعس يبأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 .يدثلا محل يأ  هتودنث لايح هيدي عفرو

 د :يلي ام مامه نبا قازرلا دبع مامإلا دروأ ءاعدلا يف نيديلا عفر باب يفو

 تلاجف ءءامسلا يف اًدج هيدي بصنف ورمع يل راشأف - هيدي عفرف موق ىلع ِهِككَي يبنلا
 ."'”ءامسلا يف ةمئاق ىرخألاو هيدي ىدحإب اهكسمأف ةقانلا

 موقب رم ِهَللَك هللا لوسر نأ :ةورع نع كلذك «فنصملا» ىف قازرلا دبع ىورو

 وعدي ِهيِكَك هللا لوسر عفرف «مهدالب تبرخ بازحألا تناكو اوملسأ اوناك بارعألا نم

 :لاق  ىمأو ىبأ كادف  «هللا لوسر اي ددما :ىبارعأ لاقف ءههجو لبق هيدي اًطساب هل

 00 . "”ءامسلا ىلإ امهعفري ملو ههجو ءاقلت هيدي لَك هللا لوسر ذمف

 طسب راتخا نم نم مهنمو : يراخبلا مامإلا حيحص ىلع هحرش يف ينيعلا مامإلا لاق

 ىلإ امهنوطب هردص وذح امهعفري :لاق نم مهنمف هتفص يف اوفلتخا مث ءامهعفار هيفك

 . كَ رمع نبا نع كلذ يور ءههجو

 وعدي هت يلع ناكو ءءاعدلا وهف هردص وذح هيدي عفر اذإ : سابع نبا لاقو

 بعك نب دمحم نع ناسيك نب حلاص هاور امب اوجتحاو ءهلثم سنأ نعو «هيفك نطابب
 نوطبب هولأساف لجو زع هللا متلأس اذإ» :لاق ِةِْلك هللا لوسر نع سابع نبا نع يظرقلا

 ىلإ مهيديأ عفر راتخا نم مهنمو ««مكهوجو اهب اوحسماو اهروهظب هولأست الو مكفكأ

 مهيديأ عفر راتخا نم مهنمو « 6# ريبزلا نباو رمع نبا نع كلذ يور «مههوجو

 امهنوطب لعجي نم مهنمو ءمههوجو ىلت امم امهروهظو .مههوجو اهب اوذاحي ىتح

 اًقلطم ءامسلا ىلإ امهنوطب لعجي ليقو «ةبهرلا يف ضرألا ىلإو ةبغرلا يف ءامسلا ىلإ
 .29لاح لك يف

 ءاعدلل امهعفر دعب نيديلاب هجولا حسم
 دنع هيدي عفري ٌدِْكَي ناك :يرهزلا نع رمعم نع «فنصملا» يف قازرلا دبع ىور

 . ههجو امهب حسمي مث .ءاعدلا يف هرذدص

 )١( فنصملا )5417/5(.

 فنصملا (؟) )56017/5(.

 )( يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع )7؟9/٠٠”(.
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 .هلعفأ انأو هلعفي اًرمعم تيأر امبرو :قازرلا دبع لاق

 نأ اوركذو «ٌصاقلا عم هيدي طسبي ناك اتيت رمع نبا نأ :ديعس نب ىيحي نعو

 لاق «ةكربلاو ءاعدلا اودريل مههوجو ىلع مهّيديأ نودري مث نوعدي اوناك ىضم نم

 ءههجو امهب حسميف هيدي دري مث ءهردص دنع هيديب وعدي اًرمعم انأ تيأر :قازرلا دبع
 ةياور يفف ءمههوجو ىلع يأ «ةكربلاو ءاعدلا اودريل :هلوق ىلع قيلعت شماهلا يفو

 .ههجو ىلع ريخلا كلذ غرفيلف هيدي در اذإ مث :دئاوزلا يف انهيت رمع نبا

 رمع نبا ثيدح يناربطلا نع نيقيرط نم «لامعلا زنك» يف يدنهلا يقتملا دروأو

 امهّدريف هيدي دبعلا عفري نأ ييحتسي ميرك يح مكبر نإ» :لاق ِةلَي يبنلا نع انهم

 تنأ الإ هلإ ال ُموُيق اي ٌّيح اي :لقيلف هيدي مكدحأ عفر اذإف ءامهيف ريخ ال اًرفص
 .(ههجو ىلع ريخلا كلذ غرفيلف هيدي در اذإ مث «(تارم ثالث)

 نوطبب عداف هللا توعد اذإ» :ّةِْكَت هللا لوسر لاق :لاق اهينَت سابع نبا نعو

 نبا هاور :يمثيهلا لاق .«كهجو امهب حسماف تغرف اذإف ءامهروهظب ٌعدت الو كيّمك

 , 2”فيعض هدانسإو ءهجام

 ءاعدلا يف هيدي عفر اذإ َةكَك هللا لوسر ناك :لاق هي باطخلا نب رمع نعو

 .ههجو امهب حسمي ىتح امهطحي مل

 سابع نبا ثيدح ؛اهنم دهاوش هلو :«مارملا غولب» يف رجح نبا ظفاحلا لاق
 .نسح ثيدح هنأ يضتقي اهعومجمو «دواد يبأ دنع

 :هيف لاق هنأ يذمرتلا خسن ضعب يفو :«ءاعولا ضف» يف يطويسلا لاقو

 . واخص

 سابع نبا هاور يذلا ثيدحلا «هننس» يف دواد وبأ مامإلا دروأ ءاعدلا باب يفو

 هنذإ ريغب هيخأ باتك يف رظن نم ءردجلا اورتست ال» :لاق ِةْكَي هللا لوسر نأ فت
 متغرف اذإف ءاهروهظب هولأست الو مكُنُكأ نوطبب هللا اولسو «رانلا يف رظني امنإف
 نب دمحم نع هجو ريغ نم ثيدحلا اذه يوُر :دواد وبأ لاق .(مكهوجو اهب اوحسماف

 . "”"اًضيأ فيعض وهو اهلثمأ قيرطلا اذهو «ةيهاو اهلك بعك
 ذإ ءفيعض امهب هجولا حسم نسي ال :مالسلا دبع نبا لوق :هحراش لاقو

 ؛كورتم ناسح نب حلاص هيف «.حصي ال :يزوجلا نبا لاق )7777/١١( دئاوزلا عمجم يف اذك )١(

 .(754 )١/ ريدقلا ضيف يف اذك «دهاش هل نكل تاعوضوملا يوري :نابح نبا لاقو

 ا 0 دوهجملا لذب 69
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 . "”اًقافتا لئاضفلا يف ةجح فيعضلا نأ ررقت امك «رثؤي ال حسملا ثيدح فعض

 حسملاو عفرلا يف ةمكحلا
 ّنأكف «لؤافتلا ليبس ىلع كلذو :كلملا نبا لاق :«يذوحألا ةفحت» ىف لاق

 ثيدحلا يفو :«لبسلا» يف لاقو «ةيهلإلا راونألاو ةيوامسلا تاكربلا نم اتئلُم دق هيفك

 ةبسانملا ّنأكو :ليقو «ءاعدلا نم غارفلا دعب نيديلاب هجولا حسم ةيعورشم ىلع ليلد
 ىلع كلذ ةضافإ بسانف ءامهتباصأ ةمحرلا ّنأكف اًرفص امهّدري ال ناك امل ىلاعت هنأ

 .ميركتلاب اهقحأو ءاضعألا فرشأ وه يذلا هجولا

 عفر ىنعم امف ٍةهج يف سيل هناحبس ّقحلا ناك اذإ :ليق نإف :«حنملا» يف لاقو
 . ؟ءامسلا وحن ءاعدلاب نيديلا

 : نيهجو نم يشوطزطلا نع «نيقتملا ةداسلا فاحتإ» يف هلقن امك باوجلاف

 ضرألاب ةهبجلا قاصلإو ةالصلا ىف ةبعكلا لابقتساك ءدّبعتلا لحم هنأ :امهدحأ

 ةلبق ءامسلا نأكف «دوجسلا ّلحمو تيبلا لحم نع هناحبس ههّزنت عم ءدوجسلا يف

 . ءاعدلا

 ىنعم ىلع ةكربلاو ةمحرلا عضومو يحولاو قزرلا طبهم تناك امل اهنأ :امهيناثو
 هللا ىضق اذإف «ىلعألا ألملا نَكْسَم وهو ءاّنابن ٌجِرْحُيف ضرألا ىلإ اهنم لزني رطملا نأ
 نم دحاو ريغ اهيفو عفرُت لامعألا كلذكو «ضرألا لهأ ىلإ هنوقلُيف «مهيلإ هاقلأ اًرمأ
 ماظعلا رومألا هذهل اَنِدْعَم تناك املف «ينامألا ةياغ يه يتلا ةّنجلا اهيفو «ءايبنألا

 .اهيلع يعاودلا ترفوتو ءاهيلإ ممهلا تفّرصت ءرّدقلاو ءاضقلا ةفرضَمو

 ؛يِلَهُملا ريزولا راد يف ٍةليل َتاذ ىَلَص امل عير نبا يضاقلا باجأ دقلو :لاق
 اي يُقُمرَت َكَلاَم :هل لاق مَّلَس اًملف «يضاقلا سحأف هيلإ ٌرْطنَي ىباّصلا قاحسإ وبأو
 ؟وه ام :لاق ءاّئيش كيلع ٌتذخأ لب :لاق ؟ةيفاصلا ةعيرشلا ىلإ َتْئَدَحَأ «ةيباصلا اخأ

 نيأ كبولطمف «ضرألا وحن كتهبجب ٌضِفختو «ءامسلا وحن كيدي عفرت كتير :لاق
 .؟وه

 2 عراصم ىلإ انهابج ضفخنو ءانقازرأ علاطم ىلإ انيديأ عفرن اننإ :لاقف

 8 :ىلاعت هلوق عمست ملأ ءانعراصم ّرش يناثلاب عفدتسنو انقازرأ لوألاب يعدتسن
 مر _ ا م ملم اه

 طل 4 ايفو مكئفلَح اهني :لاقو [17 :تايراذلا] 463 تودع اَمَو 7 املأ

 . ( 4 /7) درهجملا لذب (1)
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 . "7كلثم كرصع يف َقَلَخ هللا نأ نْظَأ ام :يِلَهُملا لاقف [5

 ةالّصلا دعب دعب ءاعذلا يف نيديلا عفر

 نكل «مّدقت امل ةعبات ةلأسم يهف ةالصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر ةلأسم امأ
 ٌتببحأ كلذلو «مظعأو رثكأ مهنيب ضارتعالاو راكنالاو «دشأ سانلا نيب اهيف فالخلا

 :نيتطقن يف رطسألا هذهب اهّصخأ نأ

 تلمش اذإ ثيدحلا وأ ةيآلا نأ وه لوصألا يف رّرقملا نأ :ىلوألا ةطقنلا
 حيحصلا نم ةريثك ثيداحأ ثحبلا لوأ يف مدقت دقو ءهتيعورشم ىلع لد اًرمأ اهمومعب
 عفر همومعب لمشي مكحلا اذهو «ةماع ءاعدلا يف نيديلا عفر ةيعورشم ىلع لدت هريغو

 نيديلا عفرف «لاحب اًدبأ ةعدب ىّمسي نأ زوجي الو ءاعورشم نوكيف ةالصلا دعب نيديلا

 ال نيذلا نوركنملا ءالؤهو «ثيداحألا هذه مومعب عورشم ةالصلا دعب ءاعدلا يف

 ٌرطخ مهمزلي ٠ ءاهب اًصاخ ًاليلد نوبلطيو .همومعب اهلمشي ٍليلدب ةلأسملا يف نوفتكي
 ةثداح لك تناك ول هنأل «نورعشي ال مهو لالضلا ىلإ مهب ب يدؤي دق « نيدلا يف ميلظع

 ْتَلَّطعَتل ءاهنيعب صاخ ليلد ُدورو اهنع ةعدبلا فصو يفنو اهتيعورشم يف طرتشي

 «ةعيرشلا لئالد مظعمل ْمْدَه كلذو ءاهب حاجتحالا لطبو «ةنسلاو سباتكلا ٌتامومع

 ام ماكحأب ةيفاو َريغ ةعيرشلا نوكت نأ كلذ ىلع ُمرْلَيو ءماكحألا ةرئادل قييضتو

 ردق يف صقن ىلإ يدؤت دق مزاول هذهو «نامزلا دادتما ىلع ثداوح نم ثّدحَي

 اهمومعب ٌُلَمشت اًقباس اهانركذ يتلا ثيداحألاف «حاَوَب رفك وهو ءاهنم ليّئلاو ةعيرشلا

 نيتمزتملا نيعطنتملا فالخب ةربع الو ءاّمزج ةالصلا دعب نيديلا َعْفَر

 رظنلا نم طخ هلانالخألا اًربتعم ءاج ٍفالخ لك سيلو
 دِشَرُي ًاليلد هِي هللا لوسر اندّيس ةنس يف مدعن ال هللا لضفب اننأ :ةيناثلا ةطقنلا

 حيرصلا ليلدلا اذهب «ميلس بلق لك يفشيو «ميقتسملا طارصلا ىلإ يدهيو قحلا ىلإ
 ىأرو ريبزلا نب هللا دبع ٌتيأر :لاق ىيحي يبأ نب دمحم نع يناربطلا هاور ام وهو
 هللا لوسر ْنِإ :هل لاق اهنم غرف املف «هتالص نم غرفي نأ لبق وعدي هيدي اًعفار الجر
 .©0تاقث هلاجر :يمئثيهلا ظفاحلا لاق «هتالص نم غرفي ىتح هيدي عفري نكي مل هلك

 (”5 2 51) يرامغلل ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر بابحتسا يف ةبولطملا 3 00(
 .ةدغ وبأ خيشلا قيقحتب وضحت

 نم دافتسم وهو شيوردلا قيقحتب لل : يمثيهلا طظفاحلل دئاوفلا عبنمو دئاوزلا عمجم 2(

 .لدهألا دمحم ديسلا ةلاسرل هتمدقم يف يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع يديس انخيش مالك
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 . ماملعلا لاوقأ ضعب

 ةيوتكملا ةالصلا نم فرصنا اذإ ءامالا نأ نأ ىف نامزلا اذه ىف اوفلتخا دق ثيدحلا لهأ

 نإ :اولاق :ةعدب هنأ مهنم ان ؛هزاوج مدعب مهضعب لاقو .ناوجلاب مهّضعب اقف

 ثّدحم ّلكو «ثّدحم رمأ وه لب «حيحص ٍدنسب دو هللا لوسر نع تبثي مل كلذ

 . ةعدب

 :زاوجلاب نولئاقلا امأو

 (تمّدقت دقو اهلك اهركذو) ثيداحأ ةسمخب اولدتساف - ١

 :لاق مث

 دعب ءاعدلا َّنِإ :اولاق «ءاعدلا يف نيديلا عفر ثيداحأ مومعب اًضيأ اوُلدَتساو - ؟

 ٌءاعدلا َعِئكَط هلل هللا لوسر نع َتّبُث دق هّنِإو « هيف ِبَْغرُم ٌبَحَتسُم ةبوتكملا ةالصلا

 . ءاعدلا بادآ نم نيديلا عفر ْنإو «ةبوتكملا ةالصلا لعب

 .ءاعدلا نم ريثك يف نيديلا عفر دلو هللا لوسر نع َتّبث دق هنإو 7

 ةالصلا دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر نع ٌعنملا دري مل يأ - تْبثَي مل هنإو -

 .فاعضلا ٌثيداحألا هتوبث ىف ءاج لب «ةبوتكملا

 يف نيديلا ٌعفر نوكي ال عنملا توبث مدعو ةعبرألا رومألا هذه توبث دعبف :اولاق

 هلعفي نم ىلع سأب ال ٌرئاج وه لب ءٌةئيس ٌةعدب ةبوتكملا ةالصلا دعب ءاعدلا

 دّرَسو «ةروكذملا ةعبرألا رومألا ٍتابثإ ىلع ًالدتسم يروفكرابملا خيشلا ملكت مث
 .ثيداحأ ةّذع 00

 دعب ءاعدلا يف نيديلا عفر نأ يدنع ُحجارلا ٌلوقلا - يروفكرابملا لئاقلا -
 . "”هلعأ ىلاعت هللاو «ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع سأب ال ٌدحأ هلعف ول 9 ةالصلا

 دودرم ضارتعا

 ءاعدلا يف هيدي عفري ناك ٍةَْي يبنلا نأ حيحص قيرط نم تبثي مل هنإ :ليق نإف

 .(145/1) (مّلَس اذإ لوقي ام باب) ةالصلا باتك يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت )١(
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 . كلذ ىلع هتبظاوم ديفي ال هنإف حص نإو ءحصي ال هنإف درو ْنإو «ةالصلا دعب

 :نيهجو نم باوجلاف
 .ةصاخلاو ةّماعلا صوصنلا نم مّدقت امب دودرم مالك اذه نأ :لوألا

 لعفي مل كك يبنلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم هنإ :يرامغلا انخيش لاق : يناثلا
 ىلع ةلادلا ثيداحألاو تايآلا مومع يف اهيلإ داشرالاب ىفتكا لب «تابودنملا عيمج
 يهو «هتقو مظعم ثقرغتسا ,ماظع تابجاوب ْْيِكَي هلاغتشال ءهيف ةبغرملاو ريخلا لعف

 بعوتسيل اذه دعب غرفتي فيكن ءاّيتفمو اًبضاقو ًةفيلخو ًالوسر هنوك ٌتابجاو

 ضعب ضفر يف للعتلاف ءرشب ةقاط هعيطتست ال «لاحم اذه ؟ًالمع اهلك تابودنملا

 نم اهكراتل ٌنامرجو ءريخلا نم ةريثك باوبأل ّدَس .هلعفي مل ِةْلَك يبنلا نأب تابودنملا
 .''اهباوث ليصحت

 اذه يف ليوط مالك دعب  يريمشكلا هاش رونأ دمحم خيشلا ثّدحملا مامإلا لاق
 :- بابلا

 ّيبنلا نإف ءطقف هلك هلعف هيف تبث اميف رصحنت ال بئاغرلاو لئاضفلا نأ ملعا
 بعوتسي مل ذإو ؛هبصنمل ىرحأو هنأشب قّيلأ نوكت اًرومأ هسفنل ٌصخي ناك لك

 .ةمألا اهب لمعتل ًالوق اهيف َبَغَر .المع اهلك لئاضفلا

 هلضف رثكو ءالعف هتوبث ّلق «.ءاعدلل تاولصلا دعب نيديلا م عفر بابلا اذه نمو
 تبث اميف لضفلا نأ ّنظ نمف ءالصأ ةعدب نوكي الف - ةماع ثيداحأ يف يأ - ًالوق

 انبلا داسفب ءىبني اًدساف ًالصأ ىنبو ءباوصلا قيرط نع داَح دقف .طقف هب ْهْلَك هلمع
 ,يديألا عفر راكذألا يف سيلو ءراكذألا ذخأم ْتَّزَخأ دق لَك ئبنلا ةيعدأ نأ عم

 ,يديألا اهل عفرنو «ةيعدألا نم َمَرْحَُن ال نأ انل يغبنيف ءراكذألاب ْرْمَن مل ْذِإ نحنو

 :ةلكك هللا لوسر لاق هيَ ةعاَدَو يبأ نب ؛ بلطملا ثيدح يف ةلفانلا بيقع هنع هتوبثل

 « كيدي ُعِنْشُتو «ٌنكْسَمَتو «ٌسةاَبَتو «نيتعكر لك يف ُدُهَشَتو ءىَنْنَم ىَنْثَم ليللا ٌةالصلا
 .هجام نباو دواد وبأ هاور .«جادخ وهف كلذ لعفي مل نمف «يل رفغا مهللا :لوقتو

 ءاعدلا يف ةدراولا ثيداحألا ةماع ىلإ اًرظن ءهلعف نم ةبوتكملا دعب تبثي مل نإو
 ريبزلا نب هللا دبع ثيدح نكلو «عفرلا ركذ نع ثَّكس دقف «ةبوتكملا تاولصلا دعب
 هلع ئبنلا يده نم ناك ةبوتكملا تاولصلا دعب ءاعدلا يف عفرلا نأ تابثإل يفكي

 .7١1؟6 ص لدهألا ديسلل نيديلا عفر ةّيْئُس باتكل يرامغلا ةمدقم )00(
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 . "”ةماع هلضف يف ةيلوقلا دوُرو عم ءالصأ ًةعدب نكي مل هسنج تبث اذإف ءاّضيأ

 مهفيف «ةيانعلا هللا نم هتفح نمل «ةيافك صوصنلا هذه داريإ نم ردقلا اذه يفو

 ةدازتسالا دارأ نمو «ةياوغلا ليبسو دانعلا قيرط نع دعتبيو باوصلا كرديو قحلا

 «كردتسم»و يقهيبلا «ننساو ةبيش يبأ نبا «فنصماو لدمحأ مامإلا «دنسم) ىلإ عجريلف

 نيعباتلاو ةباحصلا ىلع ةفوقوملا راثالاو ةعوفرملا صوصنلا نم ٌريثك اهيفف «مكاحلا

 ءاعدلا يف نيديلا عفر نأب مهعانقإو «ةلأسملا هذهب عيمجلا مازلإ دوصقملا سيلو

 ءاهقف نيب اهيف فّلتخملا عورفلا لئاسم لك يف هيلإ ليبس ال ام اذهف «ءبحتسم وأ ٌةنس
 مهلضفب فارتعالاو ,.مهميركتو مهميدقتو مهريدقتو مهمارتحا بجي نيذلا ةمألا

 مهنع تبث ام رشنو مهركذب ةراشالاو «ءمهرومأ لك يف مهب نظلا نيسحتو «مهفرشو
 ةمحرلاب مهل ءاعدلا عم ءهيف اوأطخأ مهنأ تبث اميف مهل رذعلا سامتلاو «باوصلا نم

 مهبلقتمو مهلزنم ةنجلا لعجو ءاضرلا نسحأ مهاضرأو 4 ء«ةرفغملاو ناوضرلاو
 .مهاوثمو

 لاوقأ نم اهيف ءاج امو ةلأسملا هذه مكح عيمجلا فرعي نأ دوصقملا نكلو

 كرتي نأ هيلع بجاولاف هب ذخأي مل نإو ءبولطملا وه اذهف كلذب ذخأ نإف صوصنو
 امهب برضيل وأ امهضبقيل وأ امهطسبيل وأ امهعفريل هيدي هل كرتي نأ «عفرلا ىري نمل
 .هناكرأو نيدلا ةمئأ نم ءاملعلا لاوقأ عم بدأ الو هدنع ءايح ال نم

 ءاسنلا ىلع بهذلا ميرحت صوصن

 :اهنم ةددعتم ثيداحأ بابلا اذه ىف درو

 يفو ِهلَك هللا لوسر ىلإ قت ةريبه تنب دنه تءاج :لاق هيي نابوث نع
 تلخدف ءاهدي برضي ِهَك هللا لوسر لعجف  ماخض ميتاوخ يأ بهذ نم ختف اهدي

 ةلسلس ةمطاف تعزتناف هوكي هللا لوسر اهب عنص يذلا اهيلإ وكشت هيت ةمطاف ىلع

 ةلسلسلاو لَك هللا لوسر لخدف «نسح وبأ اهادهأ هذه :تلاق ءبهذ نم اهقنع ىف

 ةلسلس كدي ىفو «هللا لوسر ةنئبا :سانلا لوقي نأ كرغيأ ةمطاف اي” :لاقف ءاهدي ىف

 اهتعابف قوسلا ىلإ ةلسلسلاب مي ةمطاف تلسرأف ءدعقي ملو جرخ مث ءاران نم

 ةعومجم يف ةّدغ وبأ خيشلا هبذهو هلقن دقو )57١/75( يراخبلا حيحص حرش يرابلا ضيف )١(
 1 .170 ص لئاسرلا
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 كلذب ثّدحف ءاهتقتغأف اهانعم ةملك ركذو ءاّدبع :ةرم لاقو ءاّمالغ اهنمثب ترتشاو

 . حيحص دانسإب يئاسنلا هاور «رانلا نم ةمطاف ىجنأ يذلا هلل دمحلا» :لاقف لَك يبنلا

 ٌةدالق تدلقت ةأرما اميأ» :لاق ِهكَي هللا لوسر نأ يك ديزي تنب ءامسأ نعو

 اهنذأ يف تلعج ةأرما اميأو «ةمايقلا موي رانلا نم اهلثم اهقنع يف تدلق بهذ نم

 يئاسنلاو دواد وبأ هاور .«ةمايقلا موي رانلا نم هلثم اهنذأ يف لعج بهذ نم اًصرخ

 .ديج دانسإب

 ةقلح هنيبج قّلحي نأ بحأ نم» :لاق ِهي هللا لوسر نأ هلت ةريره يبأ نعو
 اًقوط هقوطيلف ران نم اًقوط هنيبج قوطي نأ بحأ نمو ؛بهذ نم ةقلح هقلحيلف ران نم
 نكلو «بهذ نم راوسب هروسيلف ران نم راوسب هنيبج روسي نأ بحأ نمو «بهذ نم

 . '"”حيحص دانسإب دواد وبأ هاور .«اهب اوبعلاف ةضفلاب مكيلع

 الب اًملطم اًميرحت ءاسنلا ىلع بهذلا ميرحت صوصنلا هذه نم مهضعب مهف دقو

 ىلع قلع دقو «نيملسملا عامجإب دودرمو دساف مهف اذهو .هب ىتفأو طرش الو ديق

 ىلع ديعولا اهيف درو يتلا ثيداحألا هذهو :لاقف «بيغرتلا» يف يرذنملا ظفاحلا اذه

 .بهذلاب ءاسنلا يلحت ةحابإ تبث دق هنإف ءخوسنم كلذ نأ :اهدحأ

 اذه ىلع لديو ءاهاّدأ نم نود هتاكز يدؤي ال نم قح يف اذه نأ :يناثلا

 نع يورف «كلذ ىف ءاملعلا فلتخا دقو «ءامسأو ةشئاعو بيعش نب ورمع ثيدح

 نب هللا دبع بهذم وهو «ةاكزلا ىلحلا ىف بجوأ هنأ 2( هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 نب ديعسو ءاطعو بيسملا نب ديعسو ءورمع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو سابع

 ديز نب رباجو دهاجمو نيريس نباو نارهم نب نوميمو دادش نب هللا دبعو ريبج
 طقسأ نممو «رذنملا نبا هراتخاو «هباحصأو ةفينح يبأو يروثلا نايفسو يرهزلاو

 يبعشلاو «ةشئاعو ركب يبأ ةنبأ ءامسأو هللا دبع نب رباجو رمع نب هللا دبع ؟ هيف ةاكزلا

 هنع فقو مث «قارعلاب وه ذإ ءاذهب لوقي يعفاشلا ناك دقو :رذنملا نبا لاق

 .هيف هللا ريختسأ امم اذه :لاقو ءرصمب

 نمو «هديؤي رثألاو ءاهبجوأ نم لوقل دهشي «تايآلا نم رهاظلا : ىباطخلا لاقو

 د )504/١ يلحلا ةاكز يف ءاج امو ةاكزلا عنم نم بيهرتلا باب يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا )١(

56 ). 
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 . "”هلعأ هللاو ءاهؤادأ طايتحالاو ءرثألا نم فرط هعمو ءرظنلا ىلإ بهذ اهطقسأ

 ام لكو «هريغو قنعلا ىف ذختي ام لكو « . .قتاخملاو دئالقلاو جلامدلاو ذيواعتلاو

 هيفف بهذلاو ةضفلا لاعن اهسيل امأو ءاذه نم ءيش يف فالخ الو ءهسبل ندتعي
 ا 0020

 . ناهجو

 مت ةأرما اميأ) : قباسلا ديزي تنب ءامسأ ثيدح حرش يف يباطخلا لاق

 ؛نيهجو ىلع لّوأتي اذه «ثيدحلا . .(«ةدالق

 يّلحتلا ءاسنلل حيبأو «خسن مث لوألا نامزلا يف كلذ لاق امنإ هنأ :امهدحأ
 نم نود بهذلا ةاكز يدؤي ال نميف ءاج امنإ ديعولا اذه نأ :امهيناثو ,بهذلاب

 ””اهاذأ

 ,(50 5 505 )1١/ يلحلا ةاكز يف لصف «يرذنملل بيهرتلاو بيغرتلا 0(

 .(ه١5؟ /ه) ةضفلاو بهذلا ةاكز باب ةاكزلا باتك بذهملا حرش عومجملا )0

 )١6/8(. حيباصملا ة ةاكشم حرش حيتافملا ةاقرم )22
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 هللا دبع نب رباج ىلإ هدنسب هحيحص» يف جاجحلا نب ملسم مامإلا ىور
 هبضغ دتشاو هتوص العو هانيع تّرمحا بطخ اذإ ِةِلي هللا لوسر ناك :لاق يراصنألا
 - «نيتاهك ةعاسلاو انأ تثعب» :لوقيو «مكاسمو مكحبص» :لوقي شيج رذنم هنأك ىتح
 هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف :دعب امأ» :لوقيو - ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإ نيب نرقيو
 . '7ثيدحلا ..«ةلالض ةعدب لكو اهتاثدحم رومألا رشو دمحم .يده يدهلا ريخو

 . "”رباج نع هجام نبا اًضيأ هاوز ظفللا اذهبو

 ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك نإف رومألا تاثدحمو مكايإو» :دواد يبأ ةياور يفو
 , 720(ةلالش

 ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو اهتاثدحم رومألا رشواا : يئاسنلا ةياور يفو

 . 20«رانلا يف ةلالض لكو

 يف دب ال نكلو ةمكحملا هدعاوقو نيدلا لوصأ نم لصأ هتاياورب ثيدحلا اذه

 ةعيرشلا حور ةاعارمو عوضوملا اذه يف ةدراولا ىرخألا صوصنلا ةاعارم نم همهف
 .ىرخألا ةماعلا اهدعاوقو ةيمالسإلا

 در ىلع هب لدتسي حارف ثيدحلا لامعتسا ملعلا ىلإ بستني نم ضعب ءاسأ دقو

 اهتائيهو اهروصو اهتيفيك يف ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيهقفلا رومألا نم ثدحم ديدج لك
 ةلضافلا ةثالثلا نورقلا لهأ نم فلسلا دهع وأ ةوبنلا دهع يف نكت مل يتلا ةديدجلا
 اذهو «ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو ةثدحم اياضقلا هذه :كلذ لك مامأ ًالئاق
 :لوقي هارت انه نمو «ةلالضلاب ةعدبلا فصو يف حيرصو مومعلا يف حيرص ظفللا
 يتأي نأ حصي له ةلالض ةعدب لك نأ ةلاسرلا بحاص عرشملا لوق دعب حصي لهف

 )١( ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب ةعمجلا باتك يوونلاب ملسم )5/ 157(.
 )5( لدجلاو عدبلا بانتجا باب هجام نبا ننس )١/17(.

 .- ساعدلا ١5(  /0) ةنسلا باتك دواد يبأ. ننس ()
 .- ةّدغ وبأ - (188/) ةعمجلا باتك يئاسنلا نئس (:4)
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 اهضعب لب ةلالض ةعدب لك تسيل ..ال ..ال :لوقيف هتبتر تناك امهم هيقف وأ دهتجم

 عم حيصيف سانلا نم ريثك رتغي لخدملا اذهبو ؟..ةئيس اهضعبو ةنسح اهضعبو ةلالض
 ملو ةعيرشلا دصاقم اومهفي مل نيذلا ءالؤه داوَس رْثَكُِيِو نيركنملا عم ركنيو نيحئاصلا
 .يمالسإلا نيدلا حور اوقّوذتي

 يتلا لكاشملا هل لحي جرخم داجيإ ىلإ رطضي ىتح اًريسي الإ ثبلي ال مث

 ىرخأ ةليسو عارتخا ىلإ ءوجللا ىلإ رطضي هنإ «هشيعي يذلا عقاولا هل رسفيو همداصت

 جوزتي الو سفنتي الو سبلي الو لب «ءنكسي الو برشي الو لكأي نأ عطتسي مل اهالول
 لوقي نأ يه ةليسولا هذه «هعمتجم الو هناوخإ الو هلهأ الو هسفن عم لماعتي الو

 زاجأ دقل - هللا ناحبس اي - «ةيويندو ةينيد ةعدب ىلإ مسقنت ةعدبلا نإ :حيرصلا ظفللاب
 هذه عرتخي نأ :ّلُق وأ ميسقتلا اذه عرتخيو ظفللاب بعالتي نأ هسفنل ضرتعملا اذه

 هذهو ميسقتلا اذه نكل ةوبنلا دهع ذنم اًدوجوم ناك ىنعملا اذه نأ انملس ولو «ةيمستلا

 ءاج نيأ نمف يوبنلا عيرشتلا دهع يف اًعطق ةدوجوم نكت مل (ةيويندو ةيئيد) ةيمستلا
 ؟ةعدتبملا ةيمستلا هذه تءاج نيأ نمو ؟ميسقتلا اذه

 :هل لوقن «عراشلا نم تأي مل ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقت نإ :لاق نمف

 . عارتخالاو عادتبالا نيع وه ةيويند ىلإو ةينيد ىلإ ةعدبلا ميسقت اذكو

 ..ال ..ال :لوقي اذهو «قالطالاب اذكه «ةلالض ةعدب لك» :لوقي عراشلاف

 يهو ةينيد ؛نيمسق ىلإ مسقنت ةعدبلا نإ لب «قالطالاب ةلالض ةعدب لك تسيل
 .اهيف ءيش ال يتلا يهو ةيويندو «ةلالض

 ميسقت ةئيس ىلإو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقت نأب لوقلا نأ ىري فصنملا لقاعلاف

 ميسقت كش الب اًضيأ لوانتي ءدودرم وأ ضوفرم وأ هل لصأ ال لطاب وأ عرتخم عدتبم
 ةدحاو ةطقن نم ناقلطنتو دحاو زكرم ىف نارودت ناتيضق امهف ةيويندو ةينيد ىلإ ةعدبلا

 دومجلا يف انعقو الإو هب الإ قيضلا نم جرخم الو هنم دب ال كرتشم مهف نم ناثعبنتو
 ىلإ هنم انجارخإب ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج يذلا جرحلاو رضإلاو لالغألا يف انلخدو

 .جرفلاو ةعسلاو رسيلا

 لوزيو لاكشالا نم ريثك يلجني اهبو ةمهم ةلأسم انه حضون نأ دب ال اذلو

 عرشلا ناسل وهو هناسلف «ميكحلا عراشلا وه انه ملكتملا نأ وهو هللا ءاش نإ سبللا
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 ثدحأ ام لك :يه لصألا يف ةعدبلا نأ تملع اذإو «هب ءاج يذلا يعرشلا نازيملا
 وه انه مومذملا عارتخالا وأ ةدايزلا نأ كنهذ نع بغي الف لاثم ريغ ىلع عرتخاو

 ةيعرشلا ةغبصلا ذخأيل ةعيرشلا يف ةدايزلاو «نيدلا رمأ نم ريصيل نيدلا رمأ يف ةدايزلا

 انديس هنم رّذح يذلا وه اذهو «ةعيرشلا بحاصل ةبوسنم ةعبّتم ةعيرش ريصيف

 لصافلا دحلاف «؟'”در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ ىف ثدحأ نم» :هلوقب ٍةِلي هللا لوسر
 .«اذه انرمأ يف» :هلوق وه عوضوملا يف

 ةيوغللا ةعدبلل الإ سيل انموهفم يف ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقت نإف كلذلو

 - يعرشلا ىنعملاب ةعدبلا نأ يف اًعيمج كشن الو «ثادحإلاو عارتخالا درجم يه يتلا

 ةدودرم ةموملم ةنتفو ةلالض الإ تسيل  عرشلل ةبوسنملاو نيدلا يف ةدايزلا وه يذلا

 بيرق عامتجإلا لحم نأ مهل رهظل ىنعملا اذه نوركنملا كئلوأ مهف ولو «ةضوغبم
 .ديعب عازنلا نطومو

 ةعدبلا ميسقت نوركني امنإ ميسقتلا يركنم نأ ىرأ ماهفألا نيب بيرقتلا يف ةدايزو

 «ةرورض كلذ مهرابتغاو ةيويندو ةيئيد ىلإ ةعدبلا مهميسقت ليلدب ىنعملا اذهب ةيعرشلا
 ال ةيوغللا ةعدبلل ةبسنلاب وه امنإ اذه نأ نوري ةئيسو ةنسح ىلإ ميسقتلاب نيلئاقلا نأو

 كش الو «ةريبك ةئيسو ةلالض ةعيرشلاو نيدلا يف ةدايزلا نإ :نولوقي مهنأل ةيعرشلا

 «قارتفالا نع دعتبيو قافولا ىلإ ىعسي نم دنع يلكش فالخلاف ءمهدنع كلذ يف

 . "”فالخلا ذبنيو فالتثتالا بحيو

 نيركنملا عم رخآ فقوم
 ديدجلا عدتبملا ميسقتلا ىلع تاذخاؤم

 اهميسقتب نيلئاقلاو ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا ميسقتل نيركنملا انناوخإ ىرأ ينأ ريغ
 نأب اومكح امل مهنأل كلذو «ريبعتلا ةّقِد يف ظحلا مهفلاحي مل ةيويندو ةينيد ىلإ
 اوءاسأ دق اهيف ءىش ال ةيويندلا ةعدبلا نأب اومكحو  قح !ذهو  ةلالض ةينيدلا ةعدبلا

 ال يرظن يف مهنأ عمو «ةحابإلاب ةيويند ةعدب لك ىلع اومكح دق اذهب مهنأل «مكحلا
 اوقلطأ نإ ةريبك ةبيصمو ةنتف هب عقتو ءاميظع اًرطخ اذه يف نأ الإ كلذ نودصقي

 ىلع اوحلطصا اذإ باب  حلصلا باتك يف هحيحص يف نهيق ةشئاع ةديسلا نع يراخبلا هاور )١(
 باب ةيضقألا باتك يف حيحصلا يف ملسمو  يدنس  (7١١/؟) دودرم حلصلاف روج حلص

 ١15/١١(. :يوون) ةلطابلا ماكحألا ضقن

 .(ِكَي يبنلا دلومب لافتحالا لوح) ناونعب ةصاخ ةلاسر ثحبلا اذه يف انبتك دق (5)
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 الإ ءىّيسلا مهفلا اذه ينف عوقولا نم نومّلْسَي الو «دييقت وأ زارتحا نود كلذب لوقلا

 يرورضو بجاو ليصفت وهو ءمهلوق مهل َمْلَسُيو ٌمَلْسَيل ليصفتلا كلسم اوكلس اذإ
 ّرش وه ام اهنمو ريخ وه ام اهنم ةيويندلا ةعدبلا هذه ْنِإ :اولوقي نأ وهو «ةيضقلل
 ءاهنم دب ال ةدايزلا هذهو لهاج وأ ىمعأ الإ هركني ال يذلا دهاشملا عقاولا وه امك

 مدعو ريبعتلا يف طايتحالا ةيويندو ةينيد ىلإ ةعدبلا ميسقتب نيلئاقلا ىلع مزليف هيلعو
 يف سانلا اوعقوأ الإو «ةيويندلا ةعدبلا ىنعم دّدَحُي دييقَت نودب اذكه لوقلا قالطإ

 . ميظع ٌرشو ةريبك ةبيصم

 عقي دق يتلا ةبيصملا هذه عفدو طلغلا اذه يدافت ذئنيح مهيلع بجاولا :لوقأ

 ةعدب لك نأ ىلع اًدامتعا ,ةكلهُم ةكلهت يف نولخديو «ريبك ٌرش يف سانلا اهببسب
 هنم مزليو قلطملا اذه مهلوق ىضتقم ىلع ءانب كلذو «هنع يهنملا يف لخدت ال ةيويند

 نأ عم «ةينيدلا ةعدبلا وه هنع يهنملا نأو ءاهيف ءيش ال لالح ةيويند ةعدب لك نأ

 .ريطخ ٌرش هيف ام ىلعو ءريثك ريخ هيف ام ىلع لمتشت ةيويندلا ةعدبلا هذه
 ريرحت ىلإ جاتحي صقانو دساف ميسقت ماعلا قالطالا اذهب ميسقتلا اذه نإف كلذل

 .ةيويندلا بئاصملاو ّرشلا يف عوقولا نم نامألاو ةمالسلاو ظفحلل قيقحتو

 . ؟لالضلا نم ذقنملا ميلسلا ريبعتلا وه امف

 .؟طوبضملا رّرحملا حيحصلا ريبعتلا وه ام

 :ملسأ ةعامجلا ىلإ عوجرلا

 ةمئألا لوق نم مَّلْسأ الو طبضأ الو ٌمصأ الو ّقدأ اًريبعت دجن ال اننأ نظأ
 ةعدبو ةنسح ةعدب ؛نيمسق ىلإ ةعدبلا هذه اومّسق نيذلا لوصألاو دعاوقلاب نيفراعلا

 اهاضريو مالسإلا اهلبقي ةيويند وأ ةينيد ةحلصمو .عفنو ريخ لك لمشي نسحلاف «ةئيس

 ررضو رش لك لمشي ءىّيسلا وهو حيبقلاو ءهدعاوقو هلوصأ يف هعيرشتب اهلمشيو
 ةنيصحلا هدعاوق الو هلوصأ اهلبقت الو اهدريو مالسإلا اهضفري ةيويند وأ ةينيد ةبيصمو

 .ةماعلا ةحلصملا ققحتو رشلا درتو ريخلاب يتأتو راضملا عفدتو عفانملا بلجت يتلا

 هنأ بير الو كش الب دجول هرّبدتو عوضوملا اذه فصنملا ققح ول :لوقأ

 «ةئيسو ةنسح ىلإ مسقنت ةعدبلا نأب لاق نم لوق ٍةَقدب ىنعملا اذه قيقحت يف يفكي
 اذهو «ةيويندلاب نوركنملا اهنع ربع يتلا يهو «مدقت امك ةيوغللا اهب دارملا نأ مولعمو
 عايصنالاو طابضنالاب ديدج لك ىلع يداني وهو ءطايتحالاو ةقدلا ةياغ يف لوقلا
 نم ثدحأو مهل دج ام لك اوضرعي نأ نيملسملا ِمِزْلُيَو ءنيدلا دعاوقو عرشلا مكحل
 امهم اهيف مالسإلا مكح ىريل ةيمالسإلا ةعيرشلا ىلع ةصاخلاو ةماعلا ةيويندلا مهرومأ
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 «لوصألا ةمئأ نع ربتعملا عئارلا ميسقتلاب الإ ققحتي ال اذهو «ةعدبلا كلت تناك

 ىلإ ةيدؤملا ةئزجملا ةحيحصلا ظافلألل مهريرحت نعو لوصألا ةمئأ نع هللا يضرف
 .ليوأت وأ فيرحت وأ صقن نود ةميلسلا يناعملا

 ثيدحلا يف ةعدبلا ىنعم ديدحت

 ةنسلل ةيامحو ةمألل ةمصع

 ةمصع (ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك» :ةَك هلوق نم دارملا ديدحت يفو

 ةيهقفلا لئاسملا نم ريثك لعفب ليلضتلاو عيدبتلاب نسلألا قالطإ يف يدامتلا نم
 اًمكح نوتبثي اوناك ام نيذلا نيدهتجملا نم ةيهقفلا بهاذملا بابرأ نيب اهيف فلتخملا

 عم اهيف مهدهج اولذبو اهوطبض ةيعرش ذخآم ىلإ نودنتسي امنإو ضحملا يأرلاب
 دعب ةرم رظنلا ريركتب باوصلا مهيّرحتو مهماهفأ ةماقتساو مهعالطا ةعسو مهتلادع

 مهوت اميرو ءاوحّجرو اوطبنتساو اودقتناو اورظنف مهلاونم ىلع مهدعب ْنَم راسو ىرخأ

 اوعّدبو اوللضو اوكّرشف ةديقع ىلع مهعم مهفالتخا نأ مهاوس عم مهفالخ يف موق
 تادابعلا يف ةفلاخم ميهافم ىلع ناك امنإ فالتخالا نأ ىلإ اونطفتي مل امنيب
 نع ثيدحلا ىف ءاج دقو «اٌعيدبت وأ اًريفكت فالتخالا كلذ بجوي الف تالماعملاو
 يؤر اذإ ىتح نآرقلا أرق الجر مكيلع فوختأ امنإ» :ِهلك هللا لوسر لاق :لاق ةفيذح

 هامرو هفيسب هراج ىلع جرخو هللا ءاش ام ىلإ لزتعا مالسإلا َءدِر ناكو هتجهب هيلع
 . 20«كرشلاب

 .اًرصنو اًنوع ىنعي «مالسإلا ءدر ناكو» :هلوقو

 فاخأ ام فوخأ» :لاق هي يبنلا نأ لبج نب ذاعم نع هيودرم نبا جرخأو
 ءاش ام هللا هراعأ مالسإلا ىدرتو هتجهب ىأر اذإ ىتح نآرقلا هللا هاتآ لجر اًنالث مكيلع
 ءرفكلاب ىلوأ امهيأ .هللا لوسر اي :اولاق .«رفكلاب هامرو هراج برضو هفيس طرتخا

 . "”ثيدحلا 2. .يمارلا» :لاق ؟هب يمرملا وأ يمارلا

 نمو» :هيفو ثيدحلا ركذو :لوقي ّدِك هللا لوسر عمس هنأ هلق رذ يبأ نعو

 .هيلع عجر يأ «هيلع راح الإ كلذك سيلو هللا ودع لاق وأ رفكلاب اجر اعد

 رفاك اي هيخأل لاق ءىرما اميأ» :ِلَي هللا لوسر لاق :لاق يك رمع نبا نعو

 هذعب نمو روهشم تلصلاو نسح هدائسإو ةنيذح نع الإ ىوري هملعت ال :لاقو رازبلا هاور (؟)و 000

 زنكلا يف هازعو )188/١( دئاوزلا عمجم يف يمثيهلا اًضيأ هنسحو :تلق «مهلاثمأ نع لأسي ال
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 . '0(هيلع تعجر الإو لاق امك ناك نإ امهدحأ اهب ءاب دقف

 عضو :لاق رمع نبا نع «بيهرتلاو بيغرتلا» يف يناهفصألا مساقلا وبأ جرخأو
 نأ لثمب كيف هللا ىصع نم تبقاع ام :لاق ةملك ةرشع ىنامث هك باطخلا نب رمع

 ةملكب نئظت الو «كبلغي ام هنم كيتأي ىتح هنسحأ ىلع كيخأ رمأ ْعْضَو «هيف هللا عيطت

 . "”المحم ريخلا يف اهل دجت تنأو اًرش ملسم نم تجرخ

 باجعإلا عم ةعيرشلا دصاقم يف هقفتلاو هقفلا مدعو نيدلا يف ولغلا نأ كش الو

 ةموصعملا نيملسملا ءامد لالحتساو مهماهفأو ءاملعلا ءاراب دادتعإلا مدعو سفنلاب

 وه يأرلا يف فالخلا لمحت مدعو مهل ةنسحلا جراخملا ضرف يف ةلواحملا مدعو

 .اهيف ةعراسملاو ليلضتلاو عيدبتلا يف ببسلا

 فلسلا ءاملع مهف وه ام

 «ةعدب ةثدحم لك» ثيدحل

 :ىباطخلا
 و

 يف 84 ةنس ىفوتملا يتسبلا يباطخلا دمحم نب دمحأ ناميلس وبأ مامإلا لاق

 نود رومألا ضعب يف صاخ اذه نإف «ةعدب ةثدحم لك» هلوقو :ثيدحلا اذه حرش

 ؛هسايقو هرايع ريغ ىلعو نيدلا لوصأ نم لصأ ريغ ىلع ثدحأ ءيش لك يهو ضعب

 هللاو ةلالض الو ةعدبب سيلف اهيلإ اًدودرمو لوصألا دعاوق ىلع اًينيم اهنم ناك ام امأو

 نم دحاولا نأ ىلع ليلد «نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» :هلوق يفو «ملعأ

 لوق ىلإ ريصملا ناك ةباحصلا نم هريغ هيف هفلاخو الوق لاق اذإ نيدشارلا ءافلخلا
 . "”ىلوأ ةفيلخلا

 :ربلا دبع نيا
 لوق امأو :يسلدنألا يرمنلا ربلا دبع نب فسوي رمع وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 نم ناك امف هؤادتباو نكي مل ام عارتخا برعلا ناسل ىف ةعدبلاف «ةعدبلا تمعن :رمع

 :مقر ح )8١/١( رفاك اي ملسملا هيخأل لاق نم لاح نايب باب :ناميإلا باتك يف ملسم هاور )١(

 1 ١11750.
 - نيقداصلل هللا ّدعأ امو قدصلا ىف بيغرتلا باب  (؟917/7) :ىناهفصألل بيهرتلاو بيغرتلا (؟)

 .بيسملا نبا نع قرتفملاو قفتملا يف بيطخلا هاور اذكو
 .ةيملعلا ةبتكملا 220١ /4) يباطخلل دواد يبأ نئس حرش نئسلا ملاعم (5)
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 بجاوو اهيف ريخ ال ةعدب كلتف «لمعلا اهيلع ىضم ىتلا ةنسلل اًفالخ نيدلا يف كلذ

 ناك امو «هبهذم ءوس هل نيبت اذإ اهعدتبم نارجهو اهبانتجاب رمألاو اهنع ىهنلاو اهمذ

 نأل ءرمع لاق امك «ةعدبلا تمعن كلتف ةنسلاو ةعيرشلا لصأ فلاخت ال ةعدب نم
 .ةنس هلعف ام لصأ

 :لوقي ناكو ءاهفرعي ال ناكو . ىحضلا ةالص يف رمع نب هّللا دبع لاق كلذكو

 . ؟ةالص ىحضللو

 :لاق جرعألا نع مكحلا نع يريرجلا نع ةيلع نبا نع ةبيش يبأ نبا ركذو

 .ةعدبلا تمعنو ةعدب :لاقف ىحضلا ةالص نع رمع نبا تلأس

 لإ َرِهَع اًهَسسْبَك اَم اَهَوْعَدَتبأ ٌةَياَبْهَرَو# :باتكلا لهأ نع اّيكاح ىلاعت لاق دقو
 .[؟ 07 :ديدحلا] # ديك ناوْضر ُهاَعِتِبَ

 . '”هلعاف ىلع بيع الو هيف جرح ال اذهف ايندلا لامعأ نم ءايشألا عادتبا امأو

 :يلبذحلا بجر نبال سيفن مالك
 نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا نيز مامإلا ثدحملا ةيقفلا ةجحلا ةمالعلا لاق

 مكايإو» :هلوق «ةلالض ةعدب لك» ثيدح حرش يف يلبنحلا بجر نباب فورعملا دمحأ

 ةثدحملا رومألا عابتا نم ةمألل ريذحت «ةلالض ةعدب لك نإف ءرومألا تاثدحمو

 لصأ ال امم ثدحأ ام ةعدبلاب دارملاو «ةلالض ةعدب لك» :هلوقب كلذ دكأو «ةعدتبملا

 اًعرش ةعدبب سيلف هيلع لدي عرشلا نم لصأ هل ناك ام امأو «هيلع لدي ةعيرشلا يف هل

 يف لوقي ناك دك يبنلا نع هيل رباج نع ملسم حيحص ىيفو «ةغل ةعدب ناك نإو

 رومألا رشو هلي دمحم يده يدهلا ريخو هللا باتك ثيدحلا ريخ نإ» :هتبطخ
 هللا دبع نب ريثك ثيدح نم هجام نباو يذمرتلا جرخأو «ةلالض ةعدب لكو ءاهتاثدحم

 ال ةلالض ةعدب عدتبا نم» :لاق هِي يبنلا نع هدج نع هيبأ نع فعض هيفو ينزملا

 مهرازوأ نم كلذ صقني ال اهب لمع نم ماثآ لثم هيلع ناك هلوسر الو هللا اهاضري

 ّيلإ ثعب :لاق يلامشلا ثراحلا نب فيضغ ةياور نم دمحأ مامإلا جرخو «ةاًئيش

 ربانملا ىلع يديألا عفر نيرمأ ىلع سانلا انعمج دق انإ :لاقف ناورم نب كلملا دبع

 مكتعدب لثمأ امهنإ امأ :لاقف ءرصعلاو حبصلا ةالص دعب صصقلاو ؛ةعمجلا موي

 الإ ةعدب موق ثدحأ ام» :لاق ِةْكَك يبنلا نأل ءاهنم ءيش ىلإ مكبيجمب تسلو يدنع

 نيص رمع نبا نع يور دقو «ةعدب ثادحإ نم ريخ ةنسب كسمتف ةنسلا نم اهلثم عفر

 )١( :ربلا دبع نبال أطوملا حرش راكذتسالا )6/ 1١87 197(.
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 هنع جرخي ال ملكلا عماوج نم «ةلالض ةعدب لك» :ِةْلَي هلوقف ءاذه وحن هلوق نم

 انرمأ يف ثدحأ نم» :ِْيِلَك هلوقب هيبش وهو «نيدلا لوصأ نم ميظع لصأ وهو «ءيش

 نم لصأ هل نكي ملو نيدلا ىلإ هبسنو اًئيش ثدحأ نم لكف ادر وهف هنم سيل ام

 وأ تاداقتعالا لئاسم كلذ يف ءاوسو 2( هلم ءقيرب نيدلاو «ةلالض وهف هيلإ عج ري نيدلا

 نع هدانسإب ميعن وبأ ظفاحلا ىور دقو :لاق مث «ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألا وأ لامعألا

 ةعدبلا :لوقي يعفاشلا تعمس :لاق ىيحي نب ةلمرح انثدح :لاق دينجلا نب ميهاربإ

 ةنسلا فلاخ امو «دومحم وهف ةنسلا قفاو امف «ةمومذم ةعدبو ةدومحم ةعدب ؛؟ ناتعدب

 هيف ىعفاشلا دارمو 2« ىه ةعدبلا تمعن : هنع هّللا ىضر رمع لوقب جتحاو مومذم وهف

 هيلإ عجرت ةعيرشلا يف لصأ اهل سيل ام ةمومذملا ةعدبلا نأ وهو لبق نم هانركذ ام

 اهل ناك ام ينعي ةنسلا قفاو امف ةدومحملا ةعدبلا امأو ءعرشلا قالطإ يف ةعدبلا يهو

 امم ثدحأ ام ؛نابرض تاثدحملاو :لاق هنأ وهو اذه رسفي رخآ مالك يعفاشلا نع

 ريخلا نم ثدحأ امو «لالضلا ةعدب ىه هذهف اًعامجإ وأ اًرثأ وأ ةنس وأ اًباتك فلاخي

 ىتلا رومألا نم ريثكو «ةمومذم ريغ ةثدحم هذهو ءاذه نم دحاول هيف فالخ ال

 ةنسلا ىلإ عجرت ىتح ةنسح ةعدب يه له اهنأ يف ءاملعلا فلتخا دق نكي ملو تثدحأ

 نورثكألا اهيف صخرو «ةباحصلا نم ةفئاطو رمع هنع ىهن ثيدحلا ةباتك اهنمف ءال مأ

 نم موق ههرك نآرقلاو ثيدحلا ريسفت ةباتك اهنمو «ةنسلا نم ثيداحأب هل اولدتساو

 لالحلا يف يأرلا ةباتك يف مهفالتخا كلذكو ءمهنم ريثك هيف صخرو ءاملعلا

 لقنت مل يتلا بولقلا لامعأو تالماعملا يف مالكلا ةعسوت يفو ءهوحنو ''”مارحلاو
 َدُعَب يتلا نامزألا هذه يفو «كلذ رثكأ هركي دمحأ مامإلا ناكو نيعباتلاو ةباحصلا نع

 نم ناك ام هب زيمتيل هلك كلذ نم مهنع لقن ام طبض نيعتي فلسلا مولعب اهيف دهعلا
 «ةعدبلا نم ةنسلا كلذب ملعيف ءمهدعب كلذ نم ثدحأ امو مهنامز يف اًدوجوم ملعلا

 مكنإو «ةرطفلا ىلع مويلا متحبصأ دق مكنإ :لاق هنأ هيلا دوعسم نبا نع حص دقو

 لاق دوعسم نباو «لّوألا يدهلاب مكيلعف ةثدحم متيأر اذإف «مكل ثدحيو نوثدحتس

 نم ءيش نكي مل :لاق كلام نع يدهم نبا ىورو «نيدشارلا ءافلخلا نمز يف اذه

 ءاوهألاب ريشي اكلام نأكو «نامثعو رمعو ركب يبأو دلك يبنلا دهع يف ءاوهألا هذه

 ةئجرملاو سضفاورلاو جراوخلا رمأ نم تانايدلا لوصأ يف قرفتلا نم ثدح ام ىلإ

 مهديلخت يف وأ ؛يهلاومأو مهئامد ةحايتساو نيملسملا ريفكت يف ملكت نمم مهوحنو

 .ةيهقفلا لئاسملا يأ )١(

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 رضت ال يصاعملا نأ معزف كلذ سكع وأ ةمألا هذه صاوخ قيسفت يف وأ رانلا يف
 نم ثدحأ ام كلذ نم بعصأو ءدحأ ديحوتلا لهأ نم رانلا لخدي ال هنأو ءاهلهأ

 هللا هّرَن هنأ معزو بذك نم كلذب بذكف ءهردقؤ هئاضق يف ىلاعت هللا لاعفأ يف مالكلا

 امم هتافصو هللا تاذ يف مالكلا نم ثدح ام كلذ نم بعصأو ءملظلا نع كلذب

 ههيزنتب لوقعلا هيضتقت امع هلل اًهيزنت كلذ اولعف مهنأ اومعزو «كلذ نم ةنسلاو باتكلا
 ىتح هتابثإب اوفتكي مل موقو «لجو زع هللا ىلع ليحتسم كلذ مزال نأ اومعزو ء؛هنع

 جرد اًنابثإو اًيفن مزاوللا هذهو «نيقولخملا ىلإ ةبسنلاب هل مزال هنأ نظي ام هتابثإب اوتبثأ
 نيعباتلاو ةباحصلا رصع دعب ةمألا ىف ثدحأ اممو ءاهنع توكسلا ىلع ةمألا ردص
 كلذ يف ةنسلا هب تدرو امم ريثك درو يأرلا درجمب مارحلاو لالحلا يف مالكلا

 قوذلاب ةقيقحلا يف مالكلا كلذ دعب ثدح اممو «ةيلقعلا ةسيقألاو يأرلا هتفلاخمل

 ال هنأو ةبحملا عم يفكت اهدحو ةفرعملا نأو ةعيرشلا يفانت ةقيقحلا نأ معزو فشكلاو

 مضنا امبرو «ماوعلا اهيلإ جاتحي امنإ ةعيرشلا نأ وأ باجح اهنأو لامعألا ىلإ ةجاح

 عامجإو ةنسلاو باتكلل هتفلاخم اًعطق ملعي امب تافصلاو تاذلا يف مالكلا كلذ ىلإ

 174 قَتسُم طم ّلِإ ُهلَسَي نم ىِدْهَي ُهّآَو#» :ةمألا فلس

 :يوونلا

 ةعدب لكو» :هلوق :يوونلا ىيحي ايركز وبأ نيدلا يحم مالسإلا خيش مامإلا لاق
 لمع ءيش لك يه :ةغللا لهأ لاق «عدبلا بلاغ دارملاو صوصخم ماع اذه «ةلالض
 ةمرحمو ةبودنمو ةبجاو ؛ماسقأ ةسمخ ةعدبلا :ءاملعلا لاق «قباس لاثم ريغ ىلع

 نيعدتبملاو ةدحالملا ىلع درلل نيملكتملا ةلدأ مظن ةبجاولا نمف ؛ةحابمو ةهوركمو

 نمو «كلذ ريغو طبرلاو سرادملا ءانبو ملعلا بتك فينصت ةبودنملا نمو «كلذ هبشو
 دقو «نارهاظ هوركملاو مارحلاو «كلذ ريغو ةمعطألا ناولأ يف طسبتلا حابملا

 هتركذ ام فرع اذإف «تاغللاو ءامسألا بيذهت ىف» ةطوسبملا اهتلدأب ةلأسملا تحضوأ

 ام ديؤيو «ةدراولا ثيداحألا نم ههبشأ ام اذكو صوصخملا ماعلا نم ثيدحلا نأ ملع

 نوك نم عنمي الو «ةعدبلا تمعن :حيوارتلا يف هذ باطخلا نب رمع لوق هانلق

 كلذ عم صيصختلا هلخدي لب لكب اًدكؤم «ةعدب لك» هلوق اًصوصخم اًماع ثيدحلا

 .""4 مت لك ُرْمَدَل : ىلاعت هلوقك

 .ةلاسرلا ةسسؤم )١18/7( :يلبنحلا بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج )1١(

 .(6/5) : ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش ©

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 :ةيمدت نيا

 ةعدبلا تمعن :باطخلا نب رمع انديس لوق ىلع اًقلعم ةيميت نبا خيشلا لاق

 ةيوغل ةيمست هذهو ءاهنسح عم ةعدب كلت رمع ةيمست اذه يف ام رثكأ :لوقن مث هذه
 لاثم ريغ نم ًءادتبا لعف ام لك معت ةغللا يف ةعدبلا نأ كلذو «ةيعرش ةيمست ال

 . يعرش ليلد هيلع لدي مل ام لكف ةيعرشلا ةعدبلا امأو «قباس

 وأ هتوم دعب هباجيإ وأ لعف بابحتسا ىلع لد دق لَك هللا لوسر صن ناك اذإف

 يضر ركب وبأ هجرخأ يذلا ةقدصلا باتكك .هتوم دعب الإ هب لمعي ملو اًقلطم هيلع لد
 هنأل «ةغللا يف ةعدب ىمسي نأ حص هتوم دعب لمعلا كلذ دحأ لمع اذإف ءهنع هللا

 ىف اًندحم ىمسيو ةعدب ىمسي ِهِكَي ىبنلا هب ءاج يذلا نيدلا سفن نأ امك «ءأدتبم لمع

 :ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا لكك يبنلا باحصأ نع يشاجنلل شيرق لسر تلاق امك «ةغللا
 ال ثدحم نيدب اوءاجو كلملا نيد يف اولخدي ملو مهئابآ نيد نم اوجرخ ءالؤه نإ

 . فرعي

 يمس نإو «ةعيرشلا يف ةعدب سيل ةنسلاو باتكلا هيلع لدي يذلا لمعلا كلذ مث

 .ةعيرشلا يف (ةعدبلا) ظفل نم معأ ةغللا يف (ةعدبلا) ظفلف ءةغللا يف ةعدب

 يف أدتبم لمع لك هب دري مل «ةلالض ةعدب لك» لَك يبنلا لوق نأ ملع دقو

 نم ءىدتبا ام دارأ امنإو ءأدتبم لمع وهف لسرلا هب تءاج نيد لك لب «مالسإلا نيد
 لَك وه اهعرشي مل يتلا لامعألا

 :رجح نيا

 لاثم ريغ ىلع ثدحأ ام اهلصأ ةعدبلاو :«حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 امم تناك نإ اهنأ قيقحتلاو «ةمومذم نوكتف ةنسلا لباقم يف عرشلا يف قلطتو «قباس

 يف حيقتسم تحت جردنت امم تناك نإو «ةنسح يهف عرشلا يف نسحتسم تحت جردنت
 . "”ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت دقو «حابملا مسق نم يهف الإو «ةحبقتسم يهف عرشلا

 :يناعنصلا

 :هلوق حرش يف «مالسلا لبس» يف يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم خيشلا لاق

 ام انه اهب دارملاو «قباس لاثم ريغ ىلع لمع ام :ةغل ةعدبلا :«ةلالض ةعدب لكو»

 .ناضمر ماق نم لضف باب  حيوارتلا ةالص باتك (18/5) :يرابلا حتف )١(
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 .ةنس الو باتك نم ةيعرش هل قبسي نأ نود نم لمع

 درلاو نيودتلاب مولعلا ظفحك ةبجاو :ماسقأ ةسمخ ىلع ةعدبلا ءاملعلا مسق دقو

 ناولأ يف ةعسوتلاك ةحابمو «سرادملا ءانبك ةبودنمو «ةلدألا ةماقإب ةدحالملا ىلع

 .نارهاظ امهو ةهوركمو ةمرحمو «بايثلا رخافو ةمعطألا

 . 3” صوصخم ماع «ةلالض ةعدب لك» :هلوقف

 :يونكلل ١

 فلسلا ةمئأ مالك يونكللا يحلا دبع دمحم تانسحلا وبأ مامإلا صخل دقو

 ىلع بابلا اذه ىف ءاملعلا فلتخا :لامتف «نيلوق ىف ثيدحلا اذه نم مهققومو

 .نيلوق
 ةعدبلا هب دارملاو ءضعبلا صوصخم ماع «ةلالض ةعدب لك» ثيدح نأ :لوألا

 هاور يذلا وهو «ةحابمو ةمرحمو ةهوركمو ةبودنمو ةبجاو ىلإ ةعدبلا اومسقو «ةئيسلا
 رومألا يف تاثدحملا :لاق هنأ «يعفاشلا مامإلا نع «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ

 .نابرض

 ةعدبلا هذهف ءاغامجإ وأ اًرثأ وأ ءةنس وأ اًباتك فلاخ امم ثدحأ ام :امهدحأ

 . ةلالضلا ىه

 مايق يف هيل رمع لاق دقو «ةمومذم ريغ هذهو ريخلا نم ثدحأ ام :امهيناثو

 .نكت مل ةثدحم اهنأ ينعي ءهذه ةعدبلا تمعن :ناضمر رهش

 قرابم» يف كلم نباو «ةاكشملا حرش» يف يراقلا يلعو «تاغللاو ءامسألا بيذهتا

 «دلوملا لمع يف دصقملا نسح» هتلاسر يف يطويسلاو «راونألا قراشم حرش راهزألا

 حيحص حرش يراسلا داشرإ)» يف ينالطسقلاو «حيوارتلا ةالص يف حيباصملا)» هتلاسرو

 راكنإ ىلع ثعابلا» هباتك يف ةماش وبأ ظفاحلاو «أطوملا حرش» يف يناقرزلاو «يراخبلا

 ىلعف «مهريغو «نومأملا يبنلا ةريس يف نويعلا ناسنإ) يف يبلحلاو «ثداوحلاو عدبلا

 امهاوس ام امأو «ةمرحملاو ةهوركملا ةعدبلا ىه ةنسلا دض ىه ىتلا ةعدبلا لوقلا اذه

 ىلع قاب «ةلالض ةعدب لك» :ثيدح نأ قيقدلا رظنلاب حصألا وهو :يناثلا لوقلاو

 )1١( :يناعنصلا ليعامسإ نب دمحم مامإلل مالسلا لبس )48/75(.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 مهل دوهشملا نورقلا يف دجوي مل ام يهو «ةيعرشلا ةعدبلا هب دارملا نأو ءهمومع
 هذه ىلع ناك ام لك نأ مولعملا نمو «ةيعرشلا لوصألا نم لصأ هل دجوي ملو ريخلاب

 (ةاكشملا حرش» يف دنسلا ديسلا لام لوقلا اذه ىلإو ءاًعطق ةلالض وهف ةفصلا

 رجح نباو «يرابلا حتف) يفو «يرابلا حتف ةمدقم يراسلا يده» يف رجح نبا ظفاحلاو

 . "”وههريغو «نيعبرألا حرشب نيبملا حتفلا» يف يكملا يمتيهلا

 ثيدحلل مهفلا اذه مهبتك يف ظافحلاو نوثدحملاو ءاملعلا لقن دقو اذه

 ميلس لقع يذ لك اهاضري ةدمتعم ةيعرش ةقيرطو ةيضرم ةجح هوربتعاو «فيرشلا
 .ميوق مهفو

 مالك لقن يذلا يدابأ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا وبأ خيشلا كئلوأ نمو

 , "”(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» هباتك يف بجر نبا

 نبا مالك لقن يذلا يروفكرابملا نمحرلا دبع دمحم ىلعلا وبأ خيشلا مهنمو
 . ”9(يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» هباتك يف بجر

 لذب» هباتك يف يباطخلا مالك لقن يذلا يروفنراهسلا دمحأ ليلخ خيشلا مهنمو
 , 7(دواد يبأ لح يف دوهجملا

 :يناكوشلا

 حرش يف «راطوألا لين» هباتك يف لقن دقف يناكوشلا يلع نب دمحم مامإلا امأ
 يف رجح نبا مالك . .هذه ةعدبلا تمعن :رمع انديس لوق دنع حيوارتلا ةالص ثيدح

 . *”ءيشب هضرتعي ملو ةعدبلا ميسقت

 :يبرعلا نيا

 الإ لصأ هل سيل ثدحم :نيمسق ىلع ثدحملا نأ هللا مكملع  اوملعا :يكلاملا
 ريظنلا ىلع ريظنلا لمحب ثدحمو ءاًعطق لطاب اذهف «ةدارإلا ىضتقمب لمعلاو ةوهشلا

 )١( ص :يونكلل راربألا ديس ةنس ءايحإب رايخألا ةفحت "١77.

 :دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع (؟) )7590/1١17(.

 .(8797/7) :يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت (9)

 )/١58/19(. :دواد يبأ لح يف دوهجملا لذب (:4)

 .(59/6) :حيوارتلا ةالص باب راطوألا لين (5)

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 ثدحم ظفلل اًمومذم ةعدبلاو ثدحملا سيلو «ءالضفلا ةمئألاو ءافلخلا ةئس هذهف

 «ْثَدْع مهْيَن ني ٍرْكِذ ني مهي امإ# :ىلاعت هللا لاق دقف ءاهانعمل الو ةعدبو
 .[؟ : ءايبنألا]

 نم مذيو «ةنسلا فلاخ ام ةعدبلا نم مذي امئإو ىذه ةعدبلا تمعن :رمع لاقو

 . "”ةلالض ىلإ اعد ام تاثدحملا

 :يجايلا

 حيوارتلا ثيدح حرش يف يجابلا فلخ نب ناميلس ديلولا وبأ يضاقلا مامإلا لاق

 نم لوأ هنأب هيي رمع نم حيرصت لوقلا اذهو :ةعدبلا تمعن :رمع انديس لوق دنع

 يف كلذ بترو «مهب ةالصلا دصقب دحاو مامإ ىلع ناضمر مايق ىلع سانلا عمج

 هريغ هيلإ همدقتي نأ نود عدتبملا هلعف أدتبا ام وه ةعدبلا نأل ءاّرقتسم اًبيترت دجاسملا

 .ارج مله ىلإ سانلاو ةباحصلا هيلع هعباتو رمع هعدتباف

 امل ةعدبلا تمعنب اهفصو امنإو «داهتجالاو يأرلاب لوقلا ةحص يف نيبأ اذهو

 . "”اهانركذ يتلا حلاصملا هوجو نم اهيف

 :يناقرزلا

 دنع أطوملا حرش يف يناقرزلا يقابلا دبع نب دمحم خيشلا هيقفلا ةمالعلا لاق

 امنإو ةنس هلعف ام لصأ نأل تمعنب اهفصو :هذه ةعدبلا تمعن :رمع انديس لوق

 لاقو «ةعدبلا تمعن :ىحضلا ةالص يف رمع نبا لاقو «ةنسلا فالخ ةعونمملا ةعدبلا

 .[707 :ديدحلا] «َّنَأ ِنَوْضَر َهَنِيبأ اّلِإ ْرِهيلَع اَهَسنَبَك اَم اَهوُعَدَبأ ٌةَياَبَهَرَو## : ىلاعت

 :يجابلا لاقو ء«ربلا دبع نبا هلاق «حابمف ايندلا لمع نم ءايشألا عادتبا امأو

 خسن يفو ءءاتلا الإ هب لصتي ال ٌلعف ّمْعِن نأل «نييرصبلا بهذم ىلع ءاتلاب «تمعنا
 يف سانلا عمج نم لوأ هنأب هنم حيرصت اذهو «نييفوكلا لوصأ ىلع كلذو ءاهلاب همعن

 .هريغ همدقتي ملو عدتبملا اهلعفب أدتبا ام ةعدبلا نأل دحاو مامإ ىلع ناضمر مايق

 يأرلاب لوقلا ةحص نيبي اذهو ءارج مله ىلإ سانلاو ةباحصلا هعباتو رمع هعدتباف

 نامز يف تناك الو اهل عامتجالا نسي مل ِهْيلَك هنأل ةعدب اهامسف «ىهتنا داهتجالاو

 «ةنسلا لباقم ىلع اًعرش قلطتو «قبس لاثم ريغ ىلع ثدحأ ام :ةغل وهو «قيدصلا

 )١( :يبرعلا نبال يذمرتلا حيحص حرشب يذوحألا ةضراع )١١/١47(.

 ) )0:أطوملا حرش ىقتنملا ١١/5١1 -5١8(.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©
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 .ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت مث وكلك هدهع يف نكت مل ام يهو

 تمعن :هلوقب رمع اهيف بغر دقو ءصوصخم ماع «ةلالض ةعدب لك» ثيدحو

 لاق دقو ءاهلك ءىواسملا عمجت سئب نأ امك اهلك نساحملا عمجت ةملك يهو «ةعدبلا

 عم كلذ ىلع ةباحصلا عمجأ اذإو ««رمعو ركب يبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا» :ْهك

 . "27ةعدبلا مسا هنع لاز رمع

 ةعدبلا ميسقتل لوألا ردصملا

 :عجرملا وه مظعألا عرشملا

 ميسقت يف لوألا ردصملا وه ِِكَي دمحم انديس وهو مظعألا عرشملا نأ ملعا

 ةيعرش ةعدب :ّلُق وأ «ةدودرم ةعدب :ّلُق وأ «ةئيس ةعدبو ةنسح ةعدب ىلإ ةعدبلا

 ثيدحلا ىف هلك هلوق نم كلذو «ةيويند ةعدبو ةينيد ةعدب :ُلُق وأ «ةيوغل ةعدبو

 اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم» :لاق ِةِكك هنأ حيحصلا

 هيلع ناك ةئيس ةنس مالسإلا يف نس نمو ؛ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب
 : .. 00 6 0: سا تكف . .
 اذه يفف "”(ءيش مهرازوأ نم صقني نأ ريغ نم هدعب نم اهب لمع نم رزوو اهرزو

 هرصقف هنيعب نرق لهأ ىلع رصق نود عقو رصع يأ يف ريخلا ءادتبا عرشي وهو

 ليكشت نم ةباحصلا رصعو نيدشارلا ءافلخلا دهع دعب دج ام سانلا لبق دقو

 ىلع تامالعلا عضوو «تادجسلاو عابرألاو ءازجألا ميظنتو هفورح طقنو نآرقلا تايآ

 لك سأر يف يندملاو يكملا نايبو «هتايآ ميقرتو «نآرقلا روس دعو «تايآ رشع لك

 ديوجتلا ماكحأ صضعبو .عونمملاو زئاجلا فقولا نيبت يتلا تامالعلا عضوو «ةروس

 مولعلا رئاسو «نيدلا لوصأو هقفلا لوصأو ةغللا مولع نيودت سانلا لبق كلذكو

 .ةعيرشلل ةمداخلا

 عدبو تاثدحم نم دحأ اهلعجي ملو كك هدهع دعب تعقو رومأ هذه لكف

 )١( :أطوملا ىلع يناقرزلا حرش )١/0710.

 ةملك وأ ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك .حيحصلا يف ملسم مامإلا هاور (؟)

 مقر (081 /؟) رانلا نم باجح اهنأو ةبيط ٠١17 .يقابلا دبع
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 نم كلذ اوّدع لب اهلمشي «ةلالض ةعدب لك» ثيدح نإ دحأ لقي ملو «ةلالضلا

 ةحلصم اهب ققحتتو «عيرشتلا سسأ نم اًئيش الو اًضن مداصت ال اهنأل «تانسحتسملا

 ضعب ةفرعمو هليترت نسحو هظفحو نآرقلا ةوالت ريسيت ىلع ةظفاحملا يهو ةديفم

 تحت ةجردنم تحبصأف نيدلا ظفح ىلإ عجرت يتلا تايرورضلا نم كلذو ءماكحألا

 هيلع ةعدبلا قالطإو «مومذم ريغ هنإف ليبقلا اذه نم ناك ام لكو اهنسحتسي ماع عيرشت
 كلذكف ءةيعرشلا لوصألا تحت هجاردنال كلذ لوبق اوللع نإف ءيوغل قالطإ

 «يعيرشت لصأ تحت جردنملا وه ثدحملا نم لوبقملا مسقلا اولعج امنإ روهمجلا

 اهئّسح ٌةنس مداصت الو ءاّضن ةحلصملا مدصت ال نأ طرشب ةبسانملا ةحلصملا وهو

 . عرشلا هحّبق مكح تحت جردنت الو عرشلا

 لمشت لب «صوصنلا ىلع ءاملعلا روهمج دنع ةرصاق تسيل ةيعرشلا لوصألاو

 امك هتافرصتو عراشلا صوصن نم ءاملعلا اهطبنتسا يتلا لوصألاو قرطلا عيمج

 . لبق نم هانحضو
 لكو «ةعدب ثدحم لك نأ ةرات ررقيف ِةكَي هللا لوسر مالك ضقانتي نأ لاحمو

 اذه ينعي هنأ ىرخأ ةرات ررقيف يتأي مث «عساولا يلكلا قالطالاب اذكه «ةلالض ةعدب

 .ةئيس ةنسو ةنسح ةنس نيب وأ حبقلاو نسحلا نيب رودي  ثدحملا

 ةعدبلاو ثدحملل ناك املو «لمحم نيئثيدحلا نم لكل نوكي نأ وه جرخملاو

 ثدحم لك ىلع قلطت عرشلا ناسلب ةعدبلاف «يوغل ماع ىنعمو يعرش صاخ ىنعم
 بجو ةثالثلا نورقلا لمع ىلإ اًدنتسم نكي ملو «ةيعرشلا لوصألاو صوصنلا فلاخي

 اذه ىلع «ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك» :ثيدح لمحي نأ ًالقنو ًالقع

 هلمعتسا يذلا صاخلا اهانعم بسحب وه امنإ ثيدحلا يف اهُتَيِلُكو .يعرشلا لامعتسالا
 .ةيعرشلا لوصألا وأ صوصنلا مداصي ةئثالثلا نورقلا دعب ثدحم لك وهو اهيف عرشلا

 لك يفف ثادحإلا ىنعمب عادتبالا نم ماعلا يوغللا اهانعمب ةعدبلاو ثدحملا امأ

 لمحي نأ بجي ماعلا يوغللا ىنعملا اذه ىلعو «قباس لاثم ريغ نم أدتبم رمأ

 ةعدب يوغللا ىنعملا اذه لمشيو «ةئيس ةنس نس نمو . .ةنسح ةنس نس نم» : ثيدح

 ًالصأ الو اضن مداصي ال يذلا أدتبملا رمألا يهو «ةلوبقملا ةعدبلاو ةقباسلا ةلالضلا

 مومذملا ثدحملا نم سيل مسقلا اذهو «عيرشتلل ةبسانم ةحلصم اهب ققحتيو ءاّيعرش

 نع الو هلك هرمأ نع الو عرشلا نع جراخ الو «ىلوألا ةثالثلا دوهعلا دعب عقو ولو
 ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك» ثيدح اهلمشي الف ءهعيرشت جهنمو هتنسو هتقيرط
 اهلمشي امنإو .«در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» ثيدح الو «ةلالض
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 «ةلالض ةعدب ّلك» ثيدح لمحي اذكهو ««ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم» ثيدح

 ةيعرشلا لوصألاو صوصنلا ضراعي يذلا ثدحملا وهو «يعرشلا لامعتسالا ىلع

 يذلا ماعلا يوغللا لامعتسالا ىلع (خلا . .ةنسح ةنس نس نم» :ثيدح لمحي امك

 نوكيف اهضراعي ال ام لمشي امك اًمومذم نوكيف لوصألاو صوصنلا ضراعي ام لمشي
 .ًالوبقم

 ام نوكردي نيذلا ءاملعلا ةمهم وه تافلاخملا نيب عمجلاو طباوضلا عضوو

 لعجف ءرخآلا نع مسق لك زيمي يذلا طباضلا يعفاشلا مامإلا نّيب دقلو «نولوقي
 .كلذ نم اًئيش ضراعي مل ام نسحلاو .«لوصألاو صوصنلا فلاخ ام ءىيسلا

 ميسقت وه ءىّيسو نسح ىلإ ثدحملاو ةعدبلا ميسقت نأ انل رهظي نايبلا اذهبو

 نأ مهوتل ميسقتلل راكنالا ءانع فلكتلا نم حبصيف «يعرشلا ال يوغللا قالطالاب امهل

 ةعدب لك» ثيدح ىف درو يذلا يعرشلا حالطصالاب ثدحملاو ةعدبلا وه مسقملا

 . (ةلالض

 نم اهمومع ىلع ةيعرشلا ةعدبلا اوقبأو «يوغللا اهقالطإب ةعدبلا اومسق مه امنيب
 صوصنلل فلاخملا وهو «هفرعو هحالطصاب ةعدبو اثدحم عرشلا هيمسي ام لك

 .ةيعرشلا لوصألاو

 ءاوهلا يف ةكرعم ةرادإ باب نم وه ةيعرشلا ةعدبلل ناك ميسقتلا نأ نومهوتملاف
 فالخ الب مئاقو مات قافتالا نأ مغر «ةيعرشلا ةعدبلا يف نيقيرف نيب ةكرعم ليختب
 مدقت ام ىلإ ةيوغللا ةعدبلا ميسقت ىلع مئاقو مات قافتالا نأ امك ءاهميسقت مدع ىلع

 ىلإ ةرورضلاب قاسْنُم هب لوقلا ىلإ رطضم هنإف ةيفيكلا هذهب هّرقُي مل ْنَم ىتح ؛هركذ
 اًنحب انهو انه طبختي هارتف هتيمست يف راتحي دق هنكل «ىبأ مأ ءاش هلامعتساو هرابتعا
 وه ِهكَي هللا لوسر نوكي نأ يفكيو «قزأملا نع جورخلا اهب متي يتلا ظافلألا نع
 «ةئيس ةنس ةنس نمو ..ةنسح ةنس نس نم» ميسقتلا يف لئاقلا ميسقتلاب ءىدابلا
 باب نم وه «ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لك ثيدح ىف ةدراولا ةيلكلاب شيوهتلاف

 يف اهلامعتسا نع مهرظن فرصل اًقلطم ةعدبلا يف دراو ثيدحلا نأب سانلا ليلضت
 كلتو «عيرشتلا لوصأ مداصي ام ىلع اًعرش قلطي يذلا يعرشلا لامعتسالاب ثيدحلا

 يهو لوصألاو صوصنلا مداصي اميف ةيعرش ةقيقح تحبصأ يتلا ةلالضلا ةعدب يه
 امم ثدحم لك ىلع ةيراس ةيلكلا نأ يأ ءاعرش هيف تلمعتسا ام بسحب اهلك ةمومذم

 ةنس اهنأب ةيوغللا ةعدبلا نم لوبقملا ىلع مكح نمو ءاثدحم عرشلا ناسلب ىمسي
 بناجي ملف ةنسح ةعدب اهامس نإو ء«ةيمستلا يف كك هللا لوسرب ىدتقا دقف ةنسح
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 نمو «قباس لاثم ريغ ىلع رمأل ثادحإلا ىنعمب عادتبالا نم ةعدبلل يوغللا قالطالا

 ىمسيو «ةيعرشلا ةعدبلا ىلع الإ ةعدبلا قلطي ال نم يأر ىلعف ةعدب اهتيمست بنجت

 .كلذ هبشأ امو اًعابتا اهيمسي وأ ةنس يوغللا قالطالاب ةعدبلا نم لوبقملا

 :حضاولا صنلا ليطعتب ليوأت
 نس نمو . .ةنسح ةنس نس نم» ثيدح هنمضت امم صلختلا ضعبلا لواح دقلو

 ىلإ وأ دودرمو لوبقم ىلإ ثدحملا رمألا ميسقت ىلع جوضوب لدي يذلا «ةئيس ةنس
 يف نس» هلوق نإ :لاق ذإ هظافلأ ىلع قبطني ال امب ثيدحلا رسفي حارف «ءىيسو نسح

 اهيلإ وعديف سانلا ىلع ىفخي دق امم اهزربأو اهرهظأو ةنس ايحأ :ينعي «مالسإلا
 .اهراهظإو ةنسلا ءايحإ ثيدحلا نم دوصقملا نأ كلذب ملعف :لاقو ءاهنيبيو اهرهظيو

 نس نما :ثيدحل هيف كش ال حضاو ليوأت هيف اذه هلوق نأ ىرت تنأ اهف

 يف لدت يتلا هظافلأو هيناعمل مدهو ءهموهفمو هقوطنم ىلع ءاضقو «خلإ ...ةنس

 ليصأتو نيلماعلا مامأ بابلا حتفو ريخلا ننس ءاشنإ ىلع ثحلا ىلع حوضوو ةحارص
 ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاول تحت لخدت ىتلا ةنسحتسملا ةديدجلا قرطلاو ةنسحلا تاداعلا
 لمتحت ال يتلا ةتباثلا لوصألا نم اًئيش ضراعت الو ةيلكلا هدعاوق تحت جردنتو
 .ليوأتلا

 :لقتسم لصأ ةّئسلا ءادحإ

 لدت ىنعملا اذهب ثيداحأ ةروجهملا ةنسلا ءايحإ ىلع ثحلا يف درو دق هنأ ىلع

 :اهنمف عوضوملا اذه ىلع اهموهفمو اهقوطنمب
 رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم» :لاق لَك يبنلا نع هلك ةريره يبأ نع

 هيلع ناك ةلالض ىلإ اعد نمو ءاّئيش مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبت نم روجأ لثم
 . "'ءلسم هاور ؛اًئيش مهماثآ نم كلذ صقني ال هعبت نم ماثآ لثم مثإلا نم

 هلف ريخ ىلع ّلد نما :لاق لي يبنلا نع هلم يراصنألا دوعسم يبأ نعو

 . "”هلسم هاور «هلعاف رجأ لثم

 نم» :لوقي ِهكَي هللا لوسر تعمس :لاق هدج نع هيبأ نع هللا دبع نب ريثك نعو
 نأ ريغ نم اهب لمع نم لثم رجألا نم هل نإف يدعب تتيمأ دق يتنس نم ةنس ايحأ

 )١( :مقر ةئيس وأ ةنسح ةنس نس نم باب  ملعلا باتك :ملسم حيحص ١5 )57/4(.

 :مقر هللا ليبس يف يزاغلا ةناعإ لضف باب  ةرامإلا باتك :ملسم حيحص (؟) 1١7 )41/5(.

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 22 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم فق

 لثم هيلع ناك هلوسرو هللا يضرت ال ةلالض ةعدب عدتبا نمو ءاّئيش مهروجأ نم صقني
 نباو هلسحو يذمرتلا هاور («اًعيش سانلا رازوأ نم كلذ صقني ال اهب لمع نم ماثآ

 ,20هحام

 ءاشنإ نيب رهاظ قرفلاو ءريخلا نئس ءاشنإل بابلا حتف ىلع لدت ثيداحألا هذهف

 . اهئايحإ نيبو نئسلا

 هؤافلخو ِهيِلكط هللا لوسر هنس ام ثيدحلا يف ةنسلاب دارملا نأ رخآ ضعب معزو

 دهع يف الو ّةْلَي هدهع يف نكت مل يتلا ريخلا ننس نم تاثدحملا نود نودشارلا

 نودب ثيدحلل دييقت نيدشارلا ءافلخلا ثدحم ىلع ثدحملا رصقف «هنيعب نرق لهأ

 .ليلد

 ايندلا رومأ نم سانلا هعرتخي ام ةنسحلا ةنسلاب دارملا نأب ثلاث ضعب معزو
 مهرصقو ءرورشلاو راضملا قرط نم هنوعرتخي ام ةئيسلا ةنسلابو «عفانملا قرطو

 نودب ثيدحلا صيصخت باب نم وه طقف ايندلا رومأب قلعتي ام ىلع لوبقملا ثدحملل

 رومأ وأ ايندلا رومأ نم لاثم ريغ نم أدتبم رمأ لك نأ هنم دارملا رهاظو ءصصخم

 .ثيدحلا هلمشي امم «نيدلا

 .هلعف قبس مدع وه ثدحملا لوبق مدع يف ةربعلا سيل هنأ لوقلا ةصاللخو

 ءطاينتسالا دعاوقو ةعيرشلا لوصأ نم الصأ وأ اًضن مداصي نأ وه هدر يف ةربعلا امنإو

 ةعدب وه اذهو «هعيرشت جهنم فالخ ىلعو ْةْلَي هعرش نم سيل نوكي ةضراعملا هذهبو

 ةمومذم يهو لوصألاو صوصنلا مداصي اميف ةيعرش ةقيقح تحبصأ دق يتلا ةلالضلا

 .اًعرش هيف تلمعتسا ام بسحب اهلك

 :ةقياسلا تاليوأتلا داسف نايب

 ةعدب لك» :ثيدح ىف ةدراولا ةلالضلا ةعدب ةملك لمح نم نأ لصاحلاو
 صوصنلا ضراع ام كلذ نم ءاوس ثدحتسا ام لك ىلع هيف ةدراولا ةيلكلاو «ةلالض

 لمعتست نيخو اًعرش لمعتست نيح ةملكلا نيب طلخ دقف ءاهضراعي مل امو لوصألاو

 هلامعتساب ثدحملا ىلع ةدراو ىه امنإ ثيدحلا ىف ةدراولا ةيلكلا نأ لهجو «ةغل

 هاورو «(55/4) :عدبلا بانتجاو ةنسلاب ذخألا يف ءاج نم باب  ملعلا باتك يذمرتلا ننس )١(

 .(/5/1) :تتيمأ دق ةئس ايحأ نم باب :ةمدقملا ىف هوحن هجام نبا
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 «يوغللا هلامعتسا ىلع ال ءاّيعرش الصأ وأ اضن ضراعي ثدحم لك وهو ؛يعرشلا
 ضراعي ام وهو ءدودرملا مسقلا لمشي يذلا لاثم ريغ ىلع أدتبم رمأ لك وهو
 «لوصألاو صوصنلا ضراعي ال ام وهو ؛هنم لوبقملا مسقلاو ءلوصألاو صوصنلا

 .اهدعب وأ ىلوألا دوهعلا يف ثدح ءاوس «لوبقم يناثلاو ةلالضلا ةعدب وه لوألاف

 ةعدب يف ىلوألا نورقلا لهأو ةباحصلا هلعفي مل اًندحم جردي نأ دارأ نمو

 اذه مداصت يتلا ةيعرشلا لوصألاو ةماعلاو ةصاخلا صوصنلا يصقتسي نأ هيلعف ةلالضلا

 جاردإ نأل «يوغللا قالطالاب ةعدبلا نم لوبقملاب كلذ طلتخي الثل ؛هحبقتو ثدحملا

 ال يعرش مكح ءيشلا ميرحت نأ مولعمو «هميرحت ينعي ةلالضلا ةعدب يف لوبقملا اذه

 ءاهيلع عزانتملا ةلأسملا ىلع قبطني ربتعم لصأ وأ ةنس وأ باتك نم ليلد نم هل دب

 دنع نم نومرحيو نوللحي نميف درو ام هيلع قبطني انسفنأ دنع نم اًميرحت ناك الإو

 مهَراَسبَحُأ اوُدََكأ» :ىلاعت هلوق ريسفت يف متاح نب يدعل ِهِلكك لاق امك «مهسفنأ
 ١"[. :ةبوتلا] 4هّللأ نيود ني اًبابرأ ْمُهَمهَرَو

 الو اًصوصن ضراعي ال نأ ىلوألا دوهعلا دعب ءديدجلا لوبق يف اطايتحا انبسحو
 ثدحم لك لخدأ نمو ءاهرابتعا عراشلا غلي مل ةبسانم ةحلصم تحت جردنيو ًالوصأ

 بغر نم» :ثيدح ىف وأ (در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» :ثيدح يف

 رخآ ىلإ «نيدشارلا ءافلخملا ةنسو يتنسب مكيلع» ثيدح يف وأ «ينم سيلف يتنس نع

 امنإو ءالإ سيل مهدهع يف عقو ام مهتنسب دارملا سيل هنأ لهج دقف هورّرق ام
 نأو ءعقو رصع ّيأ يف عيرشتلا يف مهجهنم فالخ ىلع يتأي ام وه مهتنسل فلاخملا

 سيل وأ مهرمأ نم سيل هنإ هيف لاقي ال رصع ّيأ يف ةربتعم ةيعيرشت ةحلصم مدخي ام
 كلذ نع جراخلا امنإو «هعيرشت جهنمو هتنسو هتقيرطو هرمأ نع جراخ وأ «مهتّئس نم
 .ةيعرشلا لوصألاو صوصنلا مداصي يذلا ةثالثلا نورقلا دعب ثدحملا وه

 :ةمألا داسف دنع ةنسلاب كسمتلا

 ةنسلاب كسمتلا وه «ةنسح ةنس نس نم» ثيدحب دارملا نأ مهضعب معز امك

 هب مهئازهتساو هل سانلا ةبراحم مغر ءاهيلع ةريغلاو اهنع ملسملا عافد نمضتملا ةيوبنلا
 .هل مهتضراعمو

 دمحلاو هيف ءاج دق هنكلو «ميظع مهفو ليلج ىنعم اذه نأ كش الو :تلق

 ؛هيناعمو هظافلأو هموهفمو هقوطنمب هيلإ دشريو هيلع لدي هب صاخ حيرص صن - هلل
 كش ال وهو «هيغلنو هب هيلع ىغطنو رخآ صن ىلإ ريسفتلا اذهب ىدعتن نأ لهجلا نمو
 .ميلس لقع يذ لك الو هلك هلوسر الو هللا هاضري ال صوصنلا ىلع ذعتو ناودع

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 224 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوخضنلا مهف يف فلسلا جهنم 1

 لاق :لاق هك ةريره وبأ هاور ام وهف صنلاب بابلا اذه يف دراولا ثيدحلا امأ
 ىف ىناربطلا هاور «ديهش رجأ هل ىتمأ داسف دنع ىتنسب كسمتملا» :َِي هللا لوسر

 000 .©هنيا هب دّرفت «زيزعلا دبع الإ ءاطع نع هوري مل :لاقو «طسوألا»

 يف يناربطلا هاور :لاقو «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا ظفللا اذهب هدروأو

 . "”تاقث هلاجر ةيقبو ءهمجرت نم رأ ملو .يودعلا حلاص نب دمحم هيفو ؛«طسوألا»

 هلاق امك هنسحل زمرو ةريره يبأ نع (ريغصلا عماجلا يف يطويسلا هدروأو

2 

 هلف يتمأ داسف دنع ةنسب كسمت نم» :هعفر سابع نبا نع ىرخأ ةياور يفو

 ناسح هيبأ نع ثيداحأ اذه ةبيتق نب نسحللو :لاقو يدع نبا هاور .«ديهش ةئام رجأ

 .“”هب سأب ال هنأ وجرأو

 ةعدبلا ظفل ةباحصلا قالطإ

 ةثدحتسملا رومألا ضعب ىلع

 ىف ةثدحتسملا رومألا ضعب ىلع اومكح دق 4# ةباحصلا ضعب نأ ملعا
 العف وأ الوق راكنإلا تارامأ نم ءيش كلذ مهقالطإ عم ناك نإف «ةعدب اهنوكب مهنامز
 ىلع لدي ام هعم ناك لب كلذ هعم نكي مل نإو .«مهدنع اًحيبق هنوك ىلع كلذ لد

 يتلا ةعدبلا ال ««ثدحملا» ماعلا ىنعملا ةعدبلاب اودارأ مهنأ ىلع لد كلذ مهنيسحت

 .ةلالض يه

 ٌلجر بّوثف رمع نبا عم تنك :لاق دهاجم نع دواد وبأ هجرخأ ام لوألا لاثم
 . ””ةعدب هذه نإف انب جرخا :رمع نبا لاقف ءرصعلا وأ رهظلا يف

 اًندؤم ىأر اًيلع نأ يور «طوسبملا» يف ءاج :ينيعلا ردبلا ققحملا ةمالعلا لاق

 . "”ىهتنا .دجسملا نم عدتبملا اذه اوجرخأ :لاقف ءاشعلل بوثي

 )7714/1١(. يمثيهلا نيدلا رون ظفاحلل نيمجعملا دئاوز يف نيرحبلا عمجم )0(

 )1797/١(. :عمجملا 689

 )551/1١(. :ريدقلا ضيف (9)

 .(7897/؟) :لاجرلا ءافعض ىف لماكلا (5)

 .(148/1) :دواد وبأ هاور (4)
 )000/١(. :ةيادهلا حرش ةيانبلا (5)
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 نم مهريغو (”يقهيبلاو هجام نباو يئاسنلاو هنسحو يذمرتلا هجرخأ ام كلذكو

 : لاق لفغم نب هللا دبع نبا نع - ةيابع نب سيق همسأو يفنحلا ةماعن يبأ ثيدح
 ّينب يأ :يل لاق «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :لوقأ ةالصلا يف انأو يبأ ينعمس
 ضغبأ ناك كي هللا لوسر باحصأ نم اًدحأ رأ رأ ملو :لاق ءثدحلاو كايإ .“"”ثدحم
 ركب يبأ عمو هللا لوسر عم تيلص دقو : :لاق  هنم ينعي - مالسإلا يف ثدحلا هيلإ
 هلل دمحلا : لقف تيلص اذإ «تنأ اهلقت الف اهلوقي مهنم اًدحأ عمسأ ملف نامثعو رمعو

 .نيملاعلا بر

 «ثدحم ةالصلا ىف ةلمسبلاب رهجلا نأ ىلع ثيدحلا اذه لد :يونكللا لاق
 .ةضراعتم اهيف ثيداحألاو ءةمئألا نيب ةيفالخ ةلأسملاو «لفغم نب هللا دبع هحبقتسا

 امك ءرهجلا نم ىوقأ رسلا نوكو ءاّنايحأ لَك يبنلا نم رهجلا توبث وه قحلا لوقلاو
 . 0«ةلمسبلا ماكحأ يف ةرطنقلا ماكحإ» يتلاسر يف هتققح

 . ةنسحلا ةعدبلاب اهفيصوت نم حيوارتلا ةالص يف رمع نع درو ام :يناثلا لاثمو

 هللا نإ :هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نع «هننس» يف روصنم نب ديعس جرخأو
 « هومتعدتبا ءيش مايقلا امنإو ؛همايق مكيلع بتكي ملو ناضمر مايص مكيلع بتك
 هللا ءاضر ءاغتبا ةعدب اوعدتبا ليئارسإ ىنب نم اًسان نإف «هوكرتت الو هيلع اوموادف
 عم ماودلاب هرمأ لد . .[؟1 :ديدحلا] 4اهرشر ةَئاَبْهَرَوط :الت مث ءاهكرتب هللا مهبتاعف
 .اًنسح اًرمأ هنوك ىلع عادتبالاب هفصو

 :لاق جرعألا نب مكحلا نع حيحص دانسإب ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام كلذكو
 . ىه ةعدبلا تمعنو «ةعدب :لاقف ىحضلا ةالص نع رمع نبا تلأس
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 امو نامثع لتُق دقل :لاق بأ نم ملاس نع حي هانسإب قازرلا دبع ىورو

 عفدي ام رمع نبا ثيداحأ يف سيلف ةلمجلابب «( ةعدب اب اهوحنو دجاسملا يف اهراهظإ نأ

 سفن يف فوقولا مدع ىلع ال هتيؤر ىلع لومحم هيفن نأل ؛ «ىحضلا ةالص ةيعورشم

 , 40 ىهتنا . ةصوصخم ةفص هأفن يذلا وأ ءرمألا

 .(07 /؟) :يقهيبلا 531/1(4) :هجام نبا .(175 /؟) :يئاسنلا ؛(47/5) :يذمرتلا 6
 .48: ص ةدغ وبأ .ةروكذملا رداصملا يناب ثود يذمرتلا خسن ضعب يف دوجوم (ثدحم) ظفل (؟)
 .40 :ص يونكلل ةعدبب سيل دبعتلا يف راثكالا نأ ىلع ةجحلا ةماقإ ()
 01/0 ينالطسقلل ةيندللا بهاوملا (4)
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 :ةلالض سيل ةباحصلا هثدحأ ام

 ةلادلا ثيداحألا نم ريثك دورو ةلالضب سيل ةباحصلا هثدحأ ام نأ ىلع ليلدلاو
 (متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلاك يباحصأ» :ثيدحك ةباحصلا ةريسب ءادتقالا ىلع

 دنسم» ىف ىعاضقلاو «كلام بئارغ» باتك ىفو «فلتؤملا» ىف ىنطقرادلا هجرخأ
 ,«(لماكلا» ىف يدع نباو «.«لخدملا» ىف ىقهيبلاو ءديمحا نب ديعو «باهشلا

 ةبراقتم ىنبملا ةفلتخم ظافلأب مهريغو مكاحلاو ركاسع نباو ربلا دبع نباو يمرادلاو
 فاشلا ىفاكلا» يف رجح نبا ظفاحلا هطسب امك «ةفيعض اهلك ةددعتم قرطب «ىنعملا

 «نسحلا ةجرد ىلإ لصو قرطلا ةرثك ببسب نكل :؛"'"فاشكلا ثيداحأ جيرخت يف
 لاق ثيح «ةاكشملا» ةيشاح ىف ىناجرجلا ديسلا هركذ امك «ىناغصلا هنسح كلذلو

 هلوق يف موجنلاب اوهّبُش دق :«ثيدحلا . . .دياعلا ىلع ملاعلا لضف» :ثيدح تحت

 . ىهتنا «يناغصلا مامإلا هنسح «ثيدحلا .. .موجنلاك يباحصأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 مساق لاقو «ثيدحلا جيرخت ددصب انه انسلو ءاذه ريغ ىري مهضعبو :تلق

 نم هلعفو هلوق يف هعابتا وهو  يباحّصلا ديلقتو :«رانملا رصتخم حرش» يف يفنحلا

 لثم يتمأ يف يباحصأ لثم» :َِْك هلوقل سايقلا هيف كرتي بجاو  ليلدلا يف لمأت ريغ
 هرمع نبا ثيدح نم ربلا دبع نباو ينطقرادلا هاور ««متيدتها متيدتقا مهيأب موجنلا

 .اًضعب اهضعب دشي نكل «لاقم اهديناسأ يفو «سنأ ثيدح نم هانعم يور دقو
 ْ . ىهتنا

 ريغ دانسإب لوصوم ثيدح يف هانيور :«داقتعالا» يف يقهيبلا ظفاحلا مامإلا لاق

 ثيدح وهو ءهانعم ضعب يدؤي حيحصلا ثيدحلاو «عطقنم رخآ ثيدح يفو «يوق
 «نودعوت ام َءامسلا ىتأ موجنلا تبهذ اذإف «ءامسلل ةنمأ موجنلا» :عوفرملا ىسوم يبأ

 اذإف «ىتّمأل ةنمأ ىباحصأو .نودعوي ام ىباحصأ ىتأ ٌتبهذ اذإف «ىباحصأل ةنمأ انأو

 ْ ْ .©"”ىهتنا ملسم هاور «؛نودعوي ام ىتْمأ ىنأ «يباحصأ بهذ

 دواد وبأ هجرخأ ««...نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع١ :ثيدحكو

 .امهريغو يذمرتلاو

 يف ركذو 2405 :ص :ءاضقلا بدأ باب يف «ريبحلا صيخلتلا» يف اًضيأ هركذو (44/5) )١(

 .رخآلا يف ركذي مل ام نيباتكلا نم لك يف هجيرخت
 نايب باب ةباحصلا لئاضف باتك يف ملسم هاآور ثيدحلاو لك, ص : يقهيبلل (داقتعالا» باتك 2(

 .يوونلاب ملسم (4817/15) هباحصأل نامأ ٍةكَي يبنلا ءاقب نأ
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 دمحأو يذمرتلا هجرخأ ؛ارمعو ركب ىبأ يدعب نم نيذللاب اودتقا» : ثيدحكو
 .امهريغو

 هآر امف ءهّيبن ءارزوو هنيد راصنأ مهلعجف اًباحصأ هل راتخاف دابعلا بولق يف رظن مث
 هجرخأ «حيبق هللا دنع وهف اًحيبق نوملسملا هآر امو نسح هللا دنع وهف اًنسح نوملسملا

 . ””مهريغو ''”(هدنسم» يف دمحأو يناربطلاو رازبلا

 ةثدحملا رومألا نم جذامن

 يوبنلا دهعلا يف نكت مل يتلا
 يوبنلا دهعلا يف نكت مل يتلا ةثدحملا لئاسملا ضعبل جذامن يتأي اميف ركذنسو

 يف ةدودعم كلذ عم اهنكلو اهلوصأ تدجو نإو ةديدجلا اهتئيهو اهروصو اهتايفيكب

 . ةنسحلا عدبلا

 :ركب يبأ دهع يف ميركلا نآرقلا عمج

 نب ديز هيف فقوت دحاو باتك يف فحصلا عمج كلذ نمو :بجر نبا لاق

 هنأ ملع مث «؟لك يبنلا هلعفي مل ام نالعفت فيك : هيت رمعو ركب يبأل لاقو «تباث
 نأ نيب قرف الو يحولا ةباتكب رمأي ِةَك يبنلا ناك دقو .فعمج ىلع قفاوف ةحلصم

 ىلع ةمألا نامثع عمج كلذكو ءحلصأ راص هعمج لب ءاًعومجم وأ اًقرفغم بتكي
 ةباحصلا رثكأو ّيلع هنسحتسا دقو «ةمألا قرفت ةيشخ هفلاخ نمل همالعإو فحصم

 . ””ةحلصملا نيع كلذ ناكو

 رازبلاو دمحأ نع )١//١97(« ؛دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلاو 704/1(2) 'هدنسم» يف دمحأ )١(
 ىلع هقيلعت يف ركاش دمحأ خيشلا لاقو «تاقث هلاجرو :يمثيهلا لاق ««ريبكلا» يف يناربطلاو
 . حيحص هدانسإ :(051/0) «دنسملا»

 ةياور نم متأ «دئاوزلا عمجم» يف يمئيهلا ةياور اهوحنو ء؛هدنسما يف دمحأ مامإلا ةياورو (؟)
 بولق ريخ هِي دمحم بلق دجوف دابعلا بولق يف رظن هللا نإ» :اهصن اذهو ءانه فنضملا
 بولق دجوف دمحم بلق دعب دابعلا بولق يف رظن مث «هتلاسرب هثعتباو هسفنل هافطصاف دابعلا
 وهف اًئسح ةوماسملا هآر امف «هنيد نع نولتاقي هيبن ءارزو مهلعجف «دابعلا بولق ريخ هباحصأ
 يف راثكالا نأ ىلع ةجحلا ةماقإ) ««ءيس هللا دنع وهف اًئيس نوملسملا هآر امو «ءنسح هللا دنع
 قيلعتو قيقحتب «يدنهلا يونكللا يحلا دبع دمحم تانسحلا يبأ مامإلل ؛ةعدبب سيل دبعتلا
 .(07 ص «ءةّدغ يبأ حاتفلا دبع

 .7555 ص بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج 2
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 نآل أطخ ةثدحملا رومألا نم هعمجو فحصملا ةباتك دع نإ :لئاق لاق نإف

 لكك هنمز يف اًظوفحم اًعومجم ناك نآرقلا

 هذهب اًعومجم نكي مل اًدبأ فحصملا نأل «لاق ام نيع وه أطخلا نإ :باوجلاف

 ناك ولو «ءيزجتلاو بيزحتلاو نيولتلاو طيقنتلاو لكشلاو بيترتلا نم ةيفيكلاو ةروصلا

 لك يبنلا هلعفي مل ءيش هنأب امهيلع ديز الو رمع ىلع ركب وبأ ركني مل كلذك كلذ
 .هنع هللا يضر هدهع يف دعب تلصح يتلا ةيفيكلاب ناديري

 ةرمحلاب روسلا لئاوأ بتكو سامخألاو راشعألا ثدحأ نم لوأ نأ يور دقو

 . يفقثلا فسوي نب جاجحلا

 ةرمحلاب فحصملا يف راشعألا ملع هرك هنأ - هللا همحر كلام نع يور دقو

 .رجلاب رشعي :لاقو ءاهريغو
 «فحاصملا ىف اًعابسأو اًسادسأ ءازجأ نآرقلا بتكي نأ هرك هنأ :اًضيأ هنعو

 . هنوقرفي ءالؤهو «ىلاعت هللا هعمج دق :لاقو «هباعو ةيهاركلا هيف ددشو

 فحاصملا تاهمأ يف كلذ هركف ؟اهيآ ددع ةروسلا ىف بتكي له :كلامل ليقو

 فيك نآلا ىرت تنأو ؛نايبصلا ميلعتل حاولألا يف صخرو .ءطقنيو لكشي نأ هركو

 . '"'يآلا ددع هيف بتكو ءىزجو طقنو لكش

 يف ظوفحم بوتكم هلصأ نأ وه مدقت امب تدصق امنإ :اذه لئاق لوقي امبرو

 الإ بولقلاو روطسلا يف ظفحو بسعلاو دولجلاو حاولألا يف بتك دقف يوبنلا دهعلا
 كلذك ناك اذإو ءدعب لعف امك روسلا بترم وأ دحاو عضوم يف اًعومجم نكي مل هنأ

 ناك يتلا ةئيهلا وأ ةروصلا تفلتخا نإو دحاو عضوم يف هعمج نم ذئنيح سأب الف

 نأو اميس الو هيف حدقت الو لصألا يفانت ال ةقيقحلا يف اهنأل «يوبنلا دهعلا يف اهيل#

 .هنوصو هظفح وه دصقلا

 ىف اًعورشم هلصأ ناك ام نأ ىهو «ةبولطملا ةجيتنلا ىلإ انلصو دقف :هل انلق

 هتئيه وأ لصألا كلذ ةروص تفلتخا مث يدمحم ريرقتب هيف اًنوذأم اًفورعم يوبنلا دهعلا

 ةرهطملا ةنسلا نيودت يف وأ نآرقلا عمج يف لاحلا وه امك هيلع ظافحلا باب نم ام

 نم وأ «يوبنلا دهعلا يف نكي مل يذلا وحنلا ىلع اهبيوبتو نئسلاو ثيداحألا ةباتكو
 وأ دحاولا دلبلا يف ةددعتملا ةعمجلا ةماقإ يف لاحلا وه امك سانلا ىلع ريسيتلا باب

 )١( ص :يشوطرطلا مامإلل عدبلاو ثداوحلا 5١4 -5١1.
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 نمو ءءاضفلا نم ًالدب نيمرحلا يف ديعلا ةالص ةماقإك ةفلاخملا هب دصقي ال يداع رمأل
 وأ ةصاخ تالفح يف امإ مهداشرإو سانلا ظعول ماقت يتلا تاعامتجالا ةئيه كلذ
 يذلا اهنمو «مهداشرإو سانلا ظعول صرفلا اهيف زهتنت ةماع تاعامتجاو تابسانم
 ىأر دقف يوبنلا دهعلا يف فورعم اهلصأ نإف «يوبنلا دلوملاب لافتحالاب نآلا ىمسي

 ملو مهرشبو هيف مه ام ىلع مهرقأو مهنيب اميف نوركاذتي نيعمتجم هباحصأ ِةِلكك يبنلا

 لصألاف «ثيدحلا . . .هللا تويب نم تيب يف موق عمتجا ام» :لاق هنأ هنع تبثو
 .«حدقي الو هلصأ يف رثؤي ال اًنالتخا تفلتخا دق ةروصلا نأ الإ عورشم فورعم اًذِإ
 يف ةلخاد اهنأ الإ كلت مهسلاجم يف أرقت 7 نكت مل نإو لَك ةفيرشلا هتريس ةءارق نأل

 . كلذ ىلإ ةليسو اهنأل هيلع ةالصلا بابحتسا مومع
 ءافلخلا اهيف نذأ دق ةروهشملا ةفورعملا رومألا نم داشرالاو ظعولا سلاجمو

 ماركإو ماعطلا ماعطإ بابحتسا مومع يف لخاد اهدعب ماعطلا ميدقتو .ءنودشارلا
 . فيضلا

 : هيلظ ركب يبأ دهع يف حيوارتلا
 تناك امك ىلصت كهص رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ دهع يف جيوارتلا تناك

 ءهسفنل لجرلا يلصي :«نيقرفتم اًعازوأ سانلا اهيلصيف ءملسم هاور امك ْةْكَي هدهع يف
 هاور امك قيدصلا نمز يف ةليوط ةءارقلا تلظو ء«رفن هتالصب يلصيف لجرلا يلصيو

 نم ناضمر ىف فرصنن انك :لوقي يبأ تعمس :لاق ركب يبأ نب هللا دبع نع كلام
 ْ 2 .رجفلا ةفاخم ماعطلاب مدخلا لجعتسنف مايقلا

 انك :تلاق اهي ةشئاع نع يقهيبلا هأور ام هيت قيدصلا نمز يف رثأ اممو

 .ناضمر رهش يف انب اوموقيل باّتكلا نم نايبصلا ذخأن

 هللط رمع دهع يف حيوارتلا
 نكت مل ةديدج ةقيرط تلصحو لاحلا ريغت هتك رمع ةفالخ نم ردص دعبو

 كي لوسرلا باحصأ رابك نم دهعلا كلذ يف ناك نم اهّرَقأو اهنع يضر «لبق نم
 ال رمع هلعف يذلا اذه نأ اوملع مهنأل ةنسلا ةلمحو ةعيرشلا نازيمو فلسلا ةمئأ مهو
 ءاًحيحص اجاردنا كلذ لك تحت جردنم وه لب دعاوقلا ضراعي الو لوصألا ضقاني
 اذه ىلع يتلا قرطلاو روصلاو تائيهلاو تايفيكلا نم ثدحتساو دج ام لك اذكهو
 ضرتعملا لوقي نأ حصي الو «ضراعم الب هتحت ةلخاد اهنإف بابلا اذه نمو لاونملا
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 نيب دييقت وأ قيرفت نود قالطالاب اذكه .. لي هللا لوسر هلعفي مل هنأل لطاب اذه

 نكمي ال امو هليوأت نكمي امو هضقاني امو هضراعي امو كلذ قفاوي امو لوصأو عورف

 . هليوأت

 نب ةورع نع باهش نبا نع ةعقاولا هذه «حيحصلا» يف يراخبلا مامإلا ركذ دقو

 هير باطخلا نب رمع عم تجرخ :لاق هنأ يراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع ريبزلا

 يلصيو ءهسفنل لجرلا يلصي «نوقرفتم عازوأ سانلا اذإف دجسملا ىلإ ناضمر يف ةليل

 ءىراق ىلع ءالؤه تعمج ول ىرأ ينإ :رمع لاقف «طهرلا هتالصب يلصيف لجرلا

 ىرخأ ةليل هعم تجرخ مث «بعك نب ّيَبأ ىلع مهعمجف مزع مث «لثمأ ناكل دحاو

 لضفأ اهنع نوماني يتلاو «هذه ةعدبلا معن :رمع لاق «مهئراق ةالصب نولصي سانلاو

 يف يراخبلا هأآور .هلوأ نوموقي سانلا ناكو  ليللا رخا ديري  نوموقي يتلا نم

 . حيوارتلا ةالص باتك «؟حيحصلا»

 ةالصب نولصي سانلاو ةليل جرخف) هلوق :1حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 مهعم ةالصلا ىلع بظاوي ال ناك رمع نأب راعشإ هيفو ءروكذملا مهمامإ يأ (مهئراق

 . لضفأ ليللا رخآ يف اميس الو هتيب يف ةالصلا نأ ىري ناك هنأكو

 :لاق سابع نبا نع سواط قيرط نم «ليللا مايق» يف رصن نب دمحم ىور دقو
 نم اوجرخ :ليق ؟اذه ام :لاقف سانلا ةعيه عمسف دجسملا يف رمع دنع تنك

 . ىضم امم ّيلإ بحأ ليللا نم يقب ام :لاقف ءناضمر يف كلذو ءدجسملا

 .هلوق نم هوحن سابع نبا نع ةمركع قيرط نمو

 ىات ةدايزب (ةعدبلا تمعن) تاياورلا ضعب يف (ةعدبلا معن) :رمع لاق :هلوق

 ةنسلا لباقم يف عرشلا يف قلطتو «قباس لاثم ريغ ىلع ثدحأ ام اهلصأ ةعدبلاو

 يهف عرشلا يف نسحتسم تحت جردنت امم تناك نإ اهنأ قيقحتلاو «ةمومذم نوكتف

 .'""ةسمخلا ماكحألا ىلإ مسقنت دقو ءحابملا مسق

 ةعدب  رمع ينعي  اهاعد امنإو :يراخبلا حيحص حرش يف ينيعلا ردبلا لاقو

 .اهلعف نم (ةعدب ةملك وهو) بقللا اذه عنمي الئلو اهلضف ىلع لديل (معنلا

 . دك هللا لوسر نمز يف نكي مل رمأ ثادحإ لصألا يف ةعدبلاو

 )1١( :يرابلا حتف )519/5(.
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 .؟؟ةحيقتسم ةعدب يهف عرشلا يف حبقتسم تحت جردني امم تناك نإو «ةنسح ةعدب

 الو قيدصلا ندز يف تناك الو اهل عامتجالا مهل نسي مل يي هنأل ةعدب اهامس (هذه

 ةهوركمو ةمرحمو ةبودنمو ةبجاو ؟ ةسمخ يهو «ددعلا اذه الو ةليل لك الو ليللا لوأ

 رمع اهيف بغر دقو | ؛صوصخملا ماعلا نم «ةلالض ةعدب لك» ثيدحو «ةحابمو

 ركب يبأ دعب نم نيذللاب اودتقا» : لاق لَك هنأل ةعدب سيل ناضمر مايقو ءايلك

 دن ةعدبلا مسا هنع لاز كلذ ىلع رمع عم ةباحصلا عمجأ اذإو (رمعو

 :رمع دهع يف حيوارتلا بيترت
 ءىدتبيف نابوانتي يرادلا ميمتو بعك نب َيبأ امه لاجرلل نيمامإ لعج هنأ ءاج

 مامإ ناكو ةقةمثح يبأ نب ناميلس وه ءاسنلل امامإ لغجو «لوألا يهتني ثيح يناثلا

 .ءاسنلل اذهو لاجرلل اذه ءدحاو تقو يف نايلصي ءاسنلا مامإو لاجرلا

 اوموقي نأ رمألا لوأ يف ءارقلا رمأف اهيف جّردتلا عقو دقف تاعكرلا ددعب هرمأ امأ
 تناك مث «ةعكر ةرشع ثالث تناك مث ءاّرتو ةثالث اهنيب نم ةعكر ةرشع ىدحإب سانلل

 مث هعكر نيرشع ىلع رمألا رقتساو ءاّرتو اًسمخ وأ اًثالثو «ةعكر ةرشع ينامث ةالصلا

 . ثالثب نورتوي

 نوليطي اوناكف نمز نم حيوارتلا هقرغتست امو ةءارقلا يف اًضيأ جردتلا عقوو
 «ةيآ نيتس وأ نيسمخب ةعكر لك يف أرقي ءىراقلا ناك مث « «نآرقلا نم نيئملاب ةءارقلا

 مهلقثأو نيرشعو اًسمخ مهطسوأو .ةيآ نيثالثب أرقي نأ ةءارق مهفخأ رمع رمأ مث
 نوماني اوناك مث «يصعلا ىلع نودمتعيو حبصلا ءاجو الإ نوجرخي اوناك امو ؛نيرشع
 اعفش ةالصلا تناكو ءمهجئاوحو مهروحسل نوفرصني مث ءهعبر نوموقيو ليللا عبر
 ةرشع يتنثا وأ تاعكر ينامث يف ةرقبلا أرقي ءىراقلا ناكو « «نيتعكر لك نم ملسي
 . 7 ةعكر

 .(1١؟١١/5) :يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع )1(
 .(56ا//5) : يراخبلا حيحص حرش يراسلا داشرإ )0

 ملاس ةيطع خيشلا يضاقلا ققحملا ةمالعلا ةليضفل هلك لوسرلا دجسم يف حيوارتلا باتك رظنا 6
 . يل ددملا
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 :حيوارتلا يف متخلا ءاعد ىلع ةيظاوملا

 حيوارتلا ةالص يف هدعب ءاعدلا مث حيوارتلا ةالص يف ًالماك نآرقلا متخ امأ
 يف ةلماك ةعامجلاب حيوارتلا لصي مل هنأل كلذ لعفي مل ِةِكك هللا لوسر نإف ءاّضيأ

 الو «حيوارتلاب نآلا ىمست يتلا ليللا لوأ ةالص يف هلك نآرقلا أرقي ملو ناضمر رهش

 ىلإ نآرقلا ةءارق ميسقت هنع ءاج الو ءدجهتلاب نآلا ىمست يتلا ليللا رخآ ةالص يف

 هلعف هنأ هنع دري مل اذه لك ءرهشلا رخآ يف همتخ مث ةليل لك يف ءزج ةءارقو ءازجأ

 ءاعدلا مهنع رثأ ام كلذلو ءهيلع اوبظاو مهنأ نع ًالضف «نيدشارلا ءافلخلا نع وأ
 ةيعورشم ىلع لدت ةريثك راثآ متخلا دنع ءاعدلا ديؤي امم نكلو ءمتخلا يف داتعملا

 لصأف «ديدحت نودب اهريغ يفو حيوارتلا يف قالطالا ىلع نآرقلا متخ بقع ءاعدلا

 . "”هتيعورشم يفني ال متخلا ةروصب اًمصتم هنوكو عورشم ءاعدلا

 لكي هللا لوسر نع تباثو عورشم نآرقلا متخ دنع ءاعدلا لصأ نأ ينعي :تلق

 عست ةليل وأ «ةليل رخآ حيوارتلا ةالص يف نآرقلا متخ يف عقي هنوكو «دييقت الب
 ءاعد ىلع ةدئاز ظافلأ ةفاضإو «كلذ ىلع ةبظاوملا عم نيرشعو عبس ةليل وأ نيرشعو

 لخاد «ةعكرلا مايق لوط ىلع لب عوكرلا لوط ىلع ديزي ثيحب كلذ ةلاطإو ِيكَب يبنلا
 هتمغنو هتروصو هتيفيكو كلذ ةئيه ناك نإو همكح هيلع رجنيو لصألا ةيعورشم يف
 .ةثدحم لق وأ ةعدتبم

 فورعملاب نورمآلا ءاملعلا رطضال الإو ةعس رمألا يف لعج يذلا هلل دمحلاف
 - ةلالض مهرظن يف يتلا ةعدبلاب رومألا هذه ىلع مكحلا ىلإ ركنملا نع نوهانلاو

 «نيفيرشلا نيمرحلا ىف لمعلا هيلع هنأ اًضوصخ كلذ نوكي نأ اشاحو - هللاب ذايعلاو

 ةيئاضفلا تاونقلا ربع ًالقنو اًعمس «ةمألا ءاملع هدهشو «ةمئألا رابك كلذب ماق دقو
 .جراخلاو لخادلا مويلا يطغت يتلا

 :ةعمجلا مود لوألا ناذألا

 ةجاحل نامثع هداز دقف لوألا ةعمجلا ناذأ كلذ نمو :يلبنحلا بجر نبا لاق

 وه :لاق هنأ رمع نبا نع يورو ؛هيلع نيملسملا لمع رمتساو ّيلع هرقأو هيلإ سانلا

 . "”بجر نبا مالك ها ناضمر رهش مايق يف رمع هوبأ دارأ ام دارأ هلعلو «ةعدب

 .تافاضإ ضعب عم يندملا
 .08 :ص بجر نبال مكحلاو مولعلا عماج )2(
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 نع «هحيحص» يف يراخبلا هاور ام وه عوضوملا اذه يف لصألاو :تلق
 ىلع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ هلّوأ ةعمجلا موي ءادنلا ناك :لاق ديزي نب بئاسلا

 ءادنلا داز سانلا رثكو هلك نامثع ناك املف ءات رمعو ركب يبأو لَك يبنلا دهع

 رابتعاب اًئلاث ناذألا اذه يمسو «ةنيدملا قوس يف راد يهو «ءاروزلا ىلع ثلاثلا
 ناذأ ىلع نامزلا ىف هقبس رابتعاب لوأ هل لاقيو «ةماقإلاو لوألا ناذألا ىلإ هتفاضإ
 ْ .ةماقإلا رابتعا طاقسإب ناث هل لاقيو :ةعمجلا

 لاق «ةعدب ةعمجلا موي لوألا ناذألا :لاق رمع نبا نع ةبيش يبأ نبا ىورو

 ديري هنأ لمتحيو «راكنإلا ليبس ىلع كلذ لاق نوكي نأ لمتحيف :حتفلا» يف ظفاحلا

 ام اهنم نكل «ةعدب ىمسي هنمز يف نكي مل ام لكو هلي يبنلا نمز يف نكي مل هنأ
 . "ها كلذ فالخب نوكي ام اهنمو اًئسح نوكي

 حورل ةمئالملا ةمزاللا ةنسحلا جراخملا نم «ةعدب» رمع نبا مالكل هيجوتلا اذهف

 يوطنت يتلا ةثدحتسملا رومألا نم ريثك يف كلذ يرجي نأ يغبنيو «ةيعرشلا صوصنلا

 .ةديفمو ةعفانو ةماع حلاصم ىلع

 :ميهاربإ ماقم

 هّرْخأ نأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هدهع نم تيبلاب اًقصتلم ميهاربإ ماقم ناك
 لَك يبنلا نمز يف ناك ماقملا نإ :تلاق ةشئاع نع يوق دنسب يقهيبلا جرخأ ءرمع

 ركنت ملو :رجح نبا ظفاحلا لاق ءرمع هرخأ مث «تيبلاب اًمصتلم ركب يبأ نمز يفو
 هءاقبإ نأ ىأر رمع نأكو :لاق ٠ اًعامجإ راصف مهدعب ءاج نم الو رمع لعف ةباحصلا
 ءجرحلا هيف عفتري ناكم يف هعضوف نيلصملا ىلع وأ نيفئاطلا ىلع قييضتلا هنم مزلي

 ةروصقملا هيلع لمع نم لوأو «ىلصم هذاختاب راشأ ناك يذلا وه هنأل «كلذ هل أيهتو

 لكك يبنلا دهعو ميهاربإ دهع يف هناكم نم ماقملا لوح رمعف «""”ها نآلا ةدوجوملا

 ام ةباحصلا نم دحأ هيلع ركني ملو «ةروصقم هيلع لمعو هليوحت يف اهآر ةحلصمل

 .ىأر ام لثم ةحلصملا اوأر مهنأل هيف لعف

 :دحاو دلب يف ةعمجلا ددعت
 الو ةباحصلا دهع الو ِةَْك يبنلا دهع يف نكي مل دحاولا دلبلا يف ةعمجلا ددعت

 نارمعلا عاستال ةرورضلاو ةجاحلا اهيلإ تعد كش اللب ةنسح ةعدب ىهو «نيعباتلا دهع

 )١( ةعمجلا موي ناذألا باب «ةعمجلا باتك «يرابلا حتف )5/200١(.

 :يرابلا حتف (؟) ) »)35١15 7١4 /8.ةيملعلا بتكلا راد
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 :دمحأل تلق :مرثألا لاق ءدحاو دجسم يف مهعامتجا رذعتي ثيحب ناكسلا ةرثكو
 نم «ةفرعملا» يف يقهيبلا ىورو هلعف اًدحأ ملعأ ال :لاق ؟رصم يف نيتعمج عمجأ
 هلك هدجسم عم دجاسم ةعست ةنيدملا يف ناك :لاق جشألا نب ريكب نع دواد يبأ قيرط
 ةعمجلا نولصي اونوكي ملو :ىيحي داز ءمهدجاسم يف نولصيف لالب ناذأ اهلهأ عمسي
 الإ السرم ناك نإو ثيدحلا اذهو هِي ىبنلا دجسم الإ دجاسملا كلت نم ءيش يف
 كلذكو ءِةكَك يبنلا عم نولصي اوناك يلاوعلا لهأ نأ نم «حيحصلا» يف ام هل دهشي هنأ
 ةفيلحلا يذ لهأ نأ اًضيأ يقهيبلا ىورو «ةميزخ نباو هجام نبا هاور امك ءابق لهأ
 يف ةعمجلا ةماقإ يف دحأل نذأ هنأ لقني ملو :يقهيبلا لاق «ةنيدملاب نوعمجي اوناك
 سانلا فلتخي مل :رذنملا نبا لاق ءاهبرقب يتلا ىرقلا يف الو ةنيدملا دجاسم نم ءيش

 دجسم يف الإ نيدشارلا ءافلخلا دهع ينو ُهكَك يبنلا دهع يف ىلصت نكت مل ةعمجلا نأ
 نيبأ دحاو دجسم يف مهعامتجاو ةعمجلا موي مهدجاسم سانلا ليطعت يفو ِةلِلَع يبنلا
 :لاق ءدحاو ناكم ىف الإ ىلصت ال اهنأو «تاولصلا رئاس فالخ ةعمجلا نأب نايبلا
 اهددعتب لاق دقو «حابر يبأ نبا ينعي ها ءاطع ريغ ةعمجلا ددعتب لاق اًدحأ ملعأ الو
 لمع رمتسا ددعتلا ىلعو «يرفاعملا يبرعلا نباو مزح نباو يرهاظلا دواد اًضيأ
 ةعدتبم هوزاجأ نيذلا نإو ةلالضو ةعدب هنأ دحأ لقي ملو ةيمالسإلا دالبلا يف نيملسملا
 .ةلدألا نم مهل رهظ ام بسحب هيف ءاملعلا راظنأ تفلتخا يهقف عرف هنأل نولاض

 :دلبلا جراخ ىلإ ةفرع موي جورخلا
 ضعب هلمعي يذلا فورعملا عامتجالا وهو «تافرع ريغب فيرعتلاب ىمسملا وهو

 هللا نوعديو نآرقلا نوأرقيف ةفرع لهأب كلذب نوهبشتي ةفرع موي رصع دعب نادلبلا لهأ
 ةباحصلا نم دحأ هلمع الو لي هدهع يف دحأ هلمع الو ِةْلَي يبنلا هلعفي مل ءلجو زع
 :لاق نسحلا نع ةداتق قيرط نم «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلا ظفاحلا هاور ام الإ هدعب

 نسحلا تيأر :لاق ةناوع يبأ نع يقهيبلا ىورو «سابع نبا كلذ عنص نم لوأ
 يفو «سانلا عمتجاف لجو زع هللا ركذو اعدف سلج رصعلا دعب ةفرع موي يرصبلا
 :مرثألا لاق «فّرعف رصعلا دعب ةروصقملا نم ةفرع موي جرخ نسحلا تيأر :ةياور
 نسحلا ؛دحاو ريغ هلعف دق ءهب سأب ال هنأ وجرأ :لاقف هنع لبنح نب دمحأ تلأس
 .ها ةفرع موي دجسملا نودهشي اوناك عساو نب دمحمو تباثو ركبو

 ههرك دقو فلسلل فالخ هيف :«(عومجملا» يف هللا همحر يوونلا مامإلا لاق
 سنأ نب كلامو دامحو مكحلاو يعخنلا ميهاربإو رمع نبا ىلوم عفان مهنم تاعامج

 . مهريغو
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 لعج «ةركنملا عدبلا يف اًباتك دهازلا يكلاملا يشوطرطلا ركب وبأ مامإلا فنصو

 هلعج نم نأ كش الو «هيف ءاملعلا لاوقأ لقنو «هراكنإ يف غلابو فيرعتلا اذه اهنم

 . "ها اهرمأ ففخي لب عدبلا تاشحافب هقحلي ال ةعدب

 :دجاسملا يف ديعلا ةالص

 ىلصملا يف الإ ديعلا يلصي ِةَْك يبنلا نكي مل ءدجاسملا يف ديعلا ةالص

 يف اهالص نم لوأو «نآلا لاحلا وه امك دجسملا يف اهيلصي نكي ملو ؛(ءارحصلا»
 ةفعضب ىلصيل يراصنألا دوعسم ابأ فلختسا هنأ يورف بلاط ىبأ نب ىلع دجاسملا
 ىلإ جورخلا :لبنح لقن «لضفأ ءارحصلاو :"”حلفم نبا لاق ءدجسملا يف سانلا
 ىتح ىلصملا يتأي هللا دبع وبأ لزي ملو ءاضيرم وأ اًميعض الإ لضفأ ديعلا يف ىلصملا

 ةنياعمل ةكم لهأل لب مهعسو نإ لضفأب سيلو ءرذع الب عماجلا رثكألا هركو ,فعض
 .ها ةبعكلا

 ال ةعسلاو قيضلا ىلع رودت ةلعلا نأ هاضتقم نإ ليق ءراج فالخ ةلأسملا ىفو

 .عامتجالا مومع لوصح بولطملا نأل ءارحصلا ىلإ جورخلا تاذل
 ام فيكو ءاولاق اذك «ىلوأ ناك هتيلضفأ عم دجسملا يف لصح اذإف :اولاق

 هلع هلعف فالخ ىلع نآلا لاحلاف «ناك

 :هربق دنع تيملا ىلع ةءارقلا

 ءافلخلا نم دحأ نع رثؤي الو لَك يبنلا هلعفي مل ةربقملا يفو ربقلا ىلع ةءارقلا

 . ةعبرألا

 هراتخاو «هيلع صن «ةربقملا يفو ربقلا ىلع ةءارقلا هركت ال :"”حلفم نبا لاق
 ليقف «ةيفنحلا خياشم دنع لمعلا هيلعو بهذملا وهو «ةعامجو يضاقلاو ركب وبأ

 هدنع أرقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ رمع نبا نع حصو :لاق نأ ىلإ ...رافغتسالاو

 :هيحاصو لالخلا لاقو «ةهاركلا نع دمحأ عجر اذهلف ءاهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب

 .؟*”هركي ال :ةدحاو ةياور بهذملا

 )١( :بذهملا حرش عومجملا )9/8"١  ١5١0(.

 .(8/9"1) :عورفلا (0)

 .004/5) :عورفلا (7)

 .(لامآلا قيقحت) ناونعب ةلقتسم ةصاخ ةلاسر ثحبلا اذه يف انبتك دقو (:)
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 :يوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا

 ثحبلا نم ةعساو ةحاسم ذخأ دقف فيرشلا يوبنلا دلوملا ىركذب لافتحالا امأ
 .ماع لك يف اًددجتم اًرمتسم درلاو ذخألا نم اًريبك اًناديمو

 ضعب لعتشتو بضغو ةرارحب ربانملا ضعب حيصت لوألا عيبر رهش لهي امدنعف
 نم هب لافتحالاو دلوملا نأب يدانت نيدلا ىلع ةيمحلاو ةريغلا رانب تاروشنملاو دئارجلا
 اًريخ هيف ناك ولو «هولعفي مل حلاصلا فلسلا نأ ىوعدب تاركنملا عظفأو عدبلا حبقأ
 .(نولوقي اذكه) ةلالض ةعدب هنأ هيلع بترتيو «هوكرت ام

 تافلاخم نم تاعمتجملا ضعب يف عقي دق ام بابلا اذه يف لخدي نم مهنمو

 لهج ببسب لفحمو عامتجا لك يف عقت لب دلوملاب ةصاخ تسيل اهنأ عم  تاركنمو
 هيلع ينبيل ءيدرلا دسافلاب يقنلا حلاصلا لمعلا طلخيو اذه يف اذه لخدي وهف - ةماعلا
 .هراكنإ

 لأسن نأ ىغبني اهمكح ةقيقح ىف رظنن نأ لبقو ةلأسملا هذه شقانن نأ لبقو
 ىلع مكحلا نأل ؟اهتقيقح يه امو تالافتحالا هذه عقاو وه ام نيفصنملا ءالقعلا
 .هروصت نع عرف ءيشلا

 رسيت ام ةءارق عامس ىلع عامتجا هنأ وه دّماشملا عقاولا هب قطني يذلا باوجلاف
 نم هدلوم يف عقو امو لَك يبنلا رمأ أدبم يف ةدراولا رابخألا ةءارقو ءنآرقلا نم
 هدلومب راشبتسالاو حرفلا راهظإو هِي هردقل اًميظعت ةميركلا هلئامش ةءارقو «تايآلا

 ام ىلإ مهحصنيو مهدشريو مهظعيو هللاب سانلا ركذي دشرمل عامتسالا مث «فيرشلا
 وأ «ةديفم ةيمالسإ ةرضاحم وأ ءاعفان اًيملع اًسرد مهيف يقلي وأ ءمهّربو مهريخ هيف
 ماعط راضحإ مث «نيدلا نساحمو مالسإلا َيبنو مالسإلا حلم يف ةنسح ةيرعش ةديصق

 «ماعطلا ماعطإب ماركالا باب نم وه امنإو اطرش كلذ سيلو ؛نوفرصنيو نولكأي مهل
 .اهيلع قفتملا ناميإلا بعشو مالسإلا لاصخ نم وهو

 .؟اذه يف لالض ّيأو ؟اذه يف ركنم ّيأ هللابف

 لب دلوملاب ةصاخ تسيل يهف تافلاخم وأ تاركنم نم اذه يف لخدي ام «معن
 دايعألاو عمجلا نم يحور دهشمو ينيد عمجم لك يف ءالهجلا نم ةداع عقت يه

 نامزلا قيضو ةمحزلا هيضتقت امم رامجلا يمر دنعو تافرعو يعسلاو فاوطلاو

 لطاب وهف دصق ريغب وأ دصقب سانلا ةماع لهج ببسب تافلاخم نم عقي امف .ناكملاو
 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف لخاد وهو «هراكنإ نم دب ال ركنمو هساسأ نم دودرم

 ْ ..لافتحالاب الو دلوملاب هل ةلص ال ءوه ثيح نم ركنملا
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 وه ثيح نم دلوملاب لافتحالا نع ملكتن امنإ نحنو «باب كاذو باب اذهف
 هردقب نوكي ركنملا راكنإو ءاهبسحب ةلاح لكو «ةيوبنلا ةريسلا ىلع عامتجاو لافتحا
 .ماوعلا ىلع سيبلت وأ قئاقحلا نيب طلخ وأ ماصخلا يف روجف وأ ٌولغ نود

 عامتجالا وأ لافتحالا اذه ركنأ نم نإ :لوقن نأ انل حصي ةمدقملا هذه دعبو

 اذه ركنأ نم «عيبر ريغو عيبر يف ةيوبنلا ةريسلل وأ دلوملا ىركذل وأ يوبنلا دلوملل
 مل حلاصلا فلسلا نوك نأل «مدعلا ءاديب يف هات دقف هولعفي مل فلسلا نأ ىوعدب

 معن «نويغلا يف دامرلا ّرذ باب نم وهو «ليلد مدع وه امنإو «ليلدب سيل هولعفي
 وأ ءزيزعلا هباتك يف هنع ىلاعت هللا ىهن ول اًركنم وأ اًعونمم هنوك ىلع ليلدلا ميقتسي
 . ةحيحصلا هتنس يف ِةِكَك هللا لوسر هنع ىهن

 دلوملا لمع نع رجح نبا لضفلا وبأ رصعلا ظفاح مالسإلا خيش لئس دقو
 نم حلاصلا فلسلا نم دحأ نع لقنت مل ةعدب دلوملا لمع لصأ :هصن امب باجأف

 يف ىرحت نمف ءاهدضو نساحم ىلع تلمتشا دق كلذ عم اهنكلو ةثالثلا نورقلا
 رهظ دقو :  ظفاحلا ينعأ لاق مث «ةنسح ةعدب ناك اهدض بنجتو نساحملا اهلمع

 مدق لكي ّيبنلا نأ نم نيحيحصلا يف تبث ام وهو «تباث لصأ ىلع اهجيرخت يل
 هيف هللا قرغأ موي وه :اولاقف مهلأسف ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا دجوف ةنيدملا

 ام ىلع هلل ركشلا لعف هنم دافتسيف «ىلاعت هلل اًركش هموصن نحنف ىسوم ىّبنو نوعرف
 نم مويلا كلذ ريظن يف كلذ داعيو «ةمقن عفد ْوَأ ةمعن ءادسإ نم نيعم موي يف هب نم

 ّيأو «ةوالتلاو ةقدصلاو مايصلاو دوجسلاك ةدابعلا عاونأب لصحي هلل هلل ركشلاو «ةنس لك

 ؟مويلا كلذ يف ةمحرلا يبن : ّيبنلا اذه زوربب ةمعنلا نم مظعأ ةمعن

 موب يف لكل ىسوم ةصق قباطي ىتح هتيعب مويلا ىرحتي نأ يفبنبف اذه ىلعو
 لب ءرهشلا نم موي ّيأ يف دلوملا لمعب يلابي ال كلذ ظحالي مل نمو «ءاروشاع

 مالك ها هلمع لصأب قلعتي ام اذهف «هيف ام هيفو ةنس نم موي ىلإ هولقنف موق عسوت
 . '"”ظفاحلا

 ثدحتسم يأ ةيوغللا ةعدبلا هانعم . . .ةعدب دلوملا لمع لصأ :رجح نبا لوقو

 ميسقت نإف ءالف الإو ةنسح ةعدب ناك :هدعب هلوق ليلدب ةعيرشلا دعاوق نع جراخ ريغ
 .اهيف نوكي امنإ نيققحملا دنع ةئيسو ةنسح ىلإ ةعدبلا

 امب دلوملا لمع نارتقاو «ةئيس الإ نوكت الو اهيف ميسقت ةت الف ةيعرشلا ةعدبلا امأو

 .يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلل دصقملا نسح يف اذك )0(
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 رجح نبأ ظفاحلا مالك ليلدب هتاذل ال هريغل هنع اًيهنم هرّيصي فيرشلا عرشلا فلاخي

 .ريخألا

 :ِةلِلَع يبنلا دلومي لافتحالا زاوج ةلدأ

 رورسلاو حرفلا نع ريبعت فيرشلا يوبنلا دلوملاب لافتحالا نأ : "30لوألا
 .رفاكلا هب عفتنا دقو لَك ىفطصملاب

 نإو دحاو ناهربلا لصأ نأل ةلأسملا هذهل نايب ديزم عساتلا ليلدلا يف ىتأيسو
 الف هيلعو ثحبلا اذه يف جهنملا اذه ىلع انيرج دقو «لالدتسالا ةيفيك تفلتخا
 .راركت

 .وْللَع ىفطصملا ةدالوب هترّشب امل هتيراج

 : ىقشمدلا نيدلا رصان نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلا كلذ ىف لوقيو

 اَدَلَخُم ميحجلا يف هاَدَي ْتَّبَنِب ُهُمَدَءاج اًرفاك اذه َناَك اَذِإ

 اًدَحَوُم تامو اًروررسم ّدمحأب هِرْمُع لوط يذلا دّْبَعلاب نظلا امف
 ظفاحلا هلقنو اًقلعم حاكنلا باتك يف «حيحصلا» يف يراخبلا هاور ربخلا اذهو

 ١ 178 صالج «فنصملا» يف يناعنصلا قازرلا دبع مامإلا هاورو (حتفلا» يف رجح نبا

 277 5ص ١1ج ةيادبلا نم ةيوبنلا ةريسلا يف ريثك نباو «لئالدلا» يف يقهيبلا ظفاحلاو
 حرش يف يوغبلا ظفاحلاو 4١21ص ١1ج «راونألا قئادح» يف ينابيشلا عبيدلا نباو
 يرماعلاو ,«157١ص 0٠ج «فنألا ضورلا» يف يليهسلاو ماشه نباو 6"2ص وج «ةنسلا»
 لجأل ةلوبقم اهنأ الإ ةلسرم تناك نإو ةياورلا هذهو « ١5ص ١ج «لفاحملا ةجهب» يف
 صئاصخلاو بقانملا ىف اهنوكلو كلذل ظافحلا نم ءاملعلا دامتعاو اهل يراخبلا لقن
 نيب ثيدحلاب لالدتسالا يف قرفلا نوفرعي ملعلا باللاطو «مارحلاو لالحلا يف دل

 لحم اذه سيل ءاملعلا نيب مالك هيفف مهلامعأب رافكلا عافتنا امأو «ماكحألاو بقانملا
 بلطب بلاط يبأ نع فيفختلا نم «حيحصلا» يف ءاج ام هيف لصألاو .هطسب

 .ِةِكلَع هللا لوسر

 ثالث وأ نيترقف دجت دقف «مالكلا تارقف ميسقتل وه امنإو ةلدألا عيونتل سيل ميسقتلا اذه 00(
 .ضعبلل لصح امك كلذ كنلوهي الف دحاو ليلد تحت لخدت تارقف
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 ىربكلا هتمعن ىلع هيف ىلاعت هللا ركشيو ءهدلوم موي مظعي ناك ِةِكَك هنأ :يناثلا

 كلذ نع ربعي ناكو ءدوجوم لك هب دعس ذإ ءدوجولا اذهل دوجلاب هيلع هلضفتو ؛هيلع
 موص نع لئس ِهِِكَو هللا لوسر نأ :ةداتق يبأ نع ثيدحلا يف ءاج امك مايصلاب ميظعتلا

 «حيحصلا» يف ملسم مامإلا هاور ««يلع لزنأ هيفو «تدلو هيف» :لاقف ؟نينثالا موي

 . مايصلا باتك يف

 ءاوس دوجوم ىنعملا نكلو ةفلتخم ةروصلا نأ الإ هب لافتحالا ىنعم يف اذهو

 عامس وأ ِهكَي يبنلا ىلع ةالص وأ ركذ ىلع عامتجا وأ ماعط ماعطإ وأ مايصب كلذ ناك

 .ةفيرشلا هلئامش

 هلأ ٍلَضَمِب لل :ىلاعت هلوق نم نآرقلا رمأب بولطم خي هب حرفلا نأ :ثلاثلا

 لَك يبنلاو «ةمحرلاب حرفن نأ انرمأ ىلاعت هللاف ء[08 :سنوي] #ًاوحَرْفِلظ َكِلَدَم تمحو
 :ءايبنألا] 409 يبلع ٌهَمحر الإ كتْلسَرَأ اَمَو# :ىلاعت هللا لاق ,ةمحر مظعأ

 / و ٠١[.

 ىور دقف ءانيو سابع نبا مامإلا نآرقلا نامجرتو ةمألا ربح ريسفت اذه ديؤيو

 قلي دمحم هّتمحرو . ماعلا هلا لضفا 1

 .[100 :ءايبنألا] ١46" تيل هَ و الإ َتَكدَسَْسُيأ امو# : ىلاعت هللا لاق

 دكأتي هتكلو لضف لك دنعو ةمعن لك يفو تقر لك يف بولطم ل هب حرفلا
 «تقولا ةظحالمو ةبسانملا ةوقل لوألا عيبر رهش يف ماع لك يفو «نينثالا موي لك يف

 .قمحأ لفغم الإ اهتقو يف اهنع ضرعيو ةبسانملا نع لفغي ال هنأ مولعمو

 يتلا ىمظعلا ةينيدلا ثداوحلاب نامزلا طابترا ظحالي ناك هِي يبنلا نأ :عبارلا

 اهموي ميظعتو ءاهركذتل ةصرف ناك هيف تعقو يذلا نامزلا ءاج اذإف .تضقناو تضم

 اهل فرظ هنألو اهلجأل

 امل كك هن أ حيحصلا ثيدحلا يف حرص امك هسفنب ةدعاقلا هذه ٍهكو لَصَأ دقو

 مهنإ :هل ليقف كلذ نع لأس ءاروشاع موي نوموصي دوهيلا ىأرو ةنيدملا ىلإ لصو

 ةمعنلا هذه ىلع هلل اًركش نوموصي مهف مهودع قرغأو مهّيبن ىجن هللا نأل نوموصي

 .همايصب رمأو هماصف ؛مكنم ىسومب ىلوأ نحن» :َِي لاقف

 :ىلاعت هلوقب نيبولطملا مالسلاو ةالصلا ىلع ثعبي فيرشلا دلوملا نأ :سماخلا

 )١( :روشنملا ردلا )0087/7.
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 اميِلَش اوملَسو ِهِيِلَع اولَص اونماَء ذل امتي ّىّبلأ لع نولصي ٌهَنكِيِلسو هللا نإ
 .[01 :بازحألا] *©9

 نم هيلع ةالصلل مكف ءاعرش بولطم وهف اًعرش بولطملا ىلع ثعبي ناك امو

 دادعت نع اًرجاع نايبلا بارحم يف ملقلا دجنسي ؛ةيدمحم تادادمإو «ةيوبن دئاوف

 .اهراونأ رهاظمو اهراثآ

 هتريسو هتازجعمو فيرشلا هدلوم ركذ ىلع لمتشي فيرشلا دلوملا نأ : سداسلا

 .هلامعأب ىسأتلاو هب ءادتقالاب نيبلاطمو هتفرعمب نيرومأم انسلَوُأ هب فيرعتلاو

 .اًمامت ىنعملا اذه يدؤت دلوملا بتكو «هتايآب قيدصتلاو هتازجعمب ناميإلاو

 «ةلماكلا هفاصوأ نايبب انيلع هل بجي ام ضعب ءادأب هتأفاكمل ضرعتلا : عباسلا

 ءمهلمع ىضريو دئاصقلاب ِةكَك هيلإ نودفي ءارعشلا ناك دقو «ةلضافلا هقالخأو

 ال فيكف ءهحدم نمع ىضري ناك اذإف «تالصلاو تابيطلاب كلذ ىلع مهيزجيو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هل برقتلا كلذ يفف «ةفيرشلا هلئامش عمج نمع ىضري

 .هاضرو هتبحم بالجتساب

 هيلع هب ناميإلا لامك ىعدتست هتاصاهرإو هتازجعمو ةلئامش ةفرعم نأ :نماثلا

 ءاقلخو اًقلَخ «ليمجلا بح ىلع عوبطم ناسنإلا ذإ «ةبحملا ةدايزو مالسلاو ةالصلا
 ةلئامشو هقالخأ نم لضفأ الو لمكأ الو لمجأ الو ءاّداقتعاو ًالاح .ًالمعو اًملع
 بولطم وهف امهيعدتسي ناك امف اًعرش نابولطم ناميإلا لامكو ةبحملا ةدايزو دلع

 .كلذك

 رورسلا راهظإب فيرشلا هذاليم مويب حرفلاو ءعورشم ٌةِلَو هميظعت نأ : عساتلا

 جاهتبالاو ميظعتلا رهاظم رهظأ نم ءارقفلا ماركإو ركذلل عامتجالاو مئالولا عنصو

 ةالصلا لضفأ هيلع هثعب نم انيلع هب ّنم امو «ميوقلا هنيدل اناده امب هلل ركشلاو حرفلاو

 . ميلستلاو

 «مدآ قلخ هيفو» :هايازم دعو ةعمجلا موي لضف يف كي هلوق نم ذخؤي :رشاعلا
 يذلا مويلاب فيكف « كلن ءايبنألا نم ناك يبن ّيأل داليم هنأ تبث يذلا نامزلا فيرشت

 ؟نيلسرملا فرشاو نييبنلا لضفأ هيف دلو

 ًءايحإو ةوبنلا ةيزمل اًراهظإو ةمعنلل اًركش «ةعمجلا موي يف لاحلا وه امك رركت امهم

 رهدلا ةهبجو ةيناسنإلا خيرات يف مهملا حالصإلا تاذ ةريطخلا ةيخيراتلا ثداوحلل

 22 ليربج رمأ نم يبن هيف دلو يذلا ناكملا ميظعت ذخؤي امك ءدولخلا ةفيحصو
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 :لاق ءال :لاق ؟َتيَلص نيأ يردتأ :هل لاق مث ءمحل تيبب نيتعكر ةالصب دك َيبنلا
 يذلا سوأ نب دادش ثيدح يف كلذ ءاج امك ءىسيع دلو ثيح محل تيبب َتيَلص

 ,"”ها ,حيحصلا لاجر هلاجر :يمثيهلا ظفاحلا لاق «يناربطلاو ىلعي وبأو رازبلا هاور
 .اهنع تكسو ("7(حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا مالسإلا خيش بش ةياورل هذه لقن دقو

 «دالبلا عيمج يف نوملسملاو ءاملعلا هنسحتسا رمأ دلوملا نأ : رشع يداحلا

 نبا ثيدح نم ةذوخأملا ةدعاقلل اًعرش بولطم رهق عقص لك يف لمعلا هب ىرجو
 نوملسملا هآر امو نسح هللا دنع وهف اًئسح نوملسملا هآر ام» هيلع فوقوملا دوعسم
 ."”دمحأ هجرخأ «حيبق هللا دنع وهف اًحيبق

 بانجلل ميظعتو حدمو ةقدصو ركذو عامتجا ىلع لمتشا دلوملا نأ :رشع يناثلا
 اهب ةحيحصلا راثآلا تءاج دقو .ءةحودممو اًعرش ةبولطم رومأ هذهو نس وهف يوبنلا

 .اهيلع ٌثحلابو

 وب تيت ام ٍلسسُدلا كَ ْنِم َكْيَع ٌسْنَن الكر :لاق ىلاعت هللا نأ :رشع ثلاثلا
 تيبثت ك2 لسرلا ءابنأ صق يف ةمكحلا نأ هنم رهظي اذهف 1٠١[ :دوه] 4
 نم دشأ هرابخأو هئابنأب انتدئفأ تيبثت ىلإ جاتحن مويلا اننأ كش الو كلذب فيرشلا هداؤف

 .ِةكَك وه هجايتحا
 ةعدب وهف لوألا ردصلا يف نكي ملو فلسلا هلعفي مل ام لك سيل :رشع عبارلا

 ىلع ثدحأ ام ضرعي نأ بجي لب ءاهيلع راكنإلا بجيو ءاهلعف مرحي ةئيس ةركنم
 ىلع وأ «مّرحم وهف مّرحم ىلع وأ ءبجاو وهف ةحلصم ىلع لمتشا امف «عرشلا ةلدأ
 لئاسوللو «بودنم وهف بودنم ىلع وأ «حابم وهف حابم ىلع وأ ؛هوركم وهف هوركم
 :ماسقأ ةسمخ ىلإ ةعدبلا ءاملعلا مّسق مث ءدصاقملا مكح

 .وحنلا ملعتو غيزلا لهأ ىلع درلاك :ةبجاو

 مل ناسحإ عنصو رئانملا ىلع ناذألاو ءسرادملاو طبرلا ثادحإك :ةبودنمو
 .لوألا ردصلا يف دهعي

 .فحاصملا قيوزتو .دجاسملا ةفرخزك :ةهوركمو

 .برشملاو لكأملا يف عسوتلاو «لخنملا لامعتساك :ةحابمو

 .(199/19) :يرابلا حتف )0

 65 ص هجيرخت مدقت م
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 ملو ةماعلا عرشلا ةلدأ هلمشت ملو «ةنسلا ةفلاخمل ثدحأ ام يهو :ةمرحمو

 .ةيعرش ةحلصم ىلع وتحي

 يبأ عمج مرحل كلذك رمألا ناك ولو «ةمرحم ةعدب لك تسيلف :رشع سماخلا

 ةباحصلا تومب هعايض ىلع اًفوخ فحاصملا يف هبْنكو نآرقلا 46 ديزو رمعو ركب
 :هلوق عم مايقلا ةالص يف دحاو مامإ ىلع سانلا هيي رمع عمج مرحلو « 46 ءارقلا

 برح انيلع بجولو «ةعفانلا مولعلا عيمج يف فينصتلا مرحلو ءهذه ةعدبلا تمعن
 تارئاطلاو تابابدلاو عفادملاو صاصرلاب انل مهبرح عم ساوقألاو ماهسلاب رافكلا

 سرادملاو طبرلا ذاختاو رئانملا ىلع ناذألا مرحلو «ليطاسألاو تاصاوغلاو

 :ثيدح م ءاملعلا دّيق مث نمف ءنوجسلاو ىماتيلا رودو فاعسإلاو تايفشتسملاو

 ةباحصلا رباكأ نم عقو ام ديقلا اذهب حّرصيو «ةئيسلا ةعدبلاب «ةلالض ةعدب لك»

 لئاسم انثدحأ دق مويلا نحنو هُو هنمز يف نكت مل يتلا تاثدحملا نم نيعباتلاو

 ةالص ءادأل ليللا رخآ يف دحاو مامإ ىلع سانلا عمجك كلذو فلسلا اهلعفي مل ةريثك

 ءاهيف نآرقلا متخ ءاعد ةءارقكو ءاهيف فحصملا متخكو «حيوارتلا ةالص دعب دجهتلا

 ةالص :هلوقب يدانملا ءادنكو «'''دجهتلا ةالص يف نيرشعو عبس ةليل مامإلا ةبطخكو
 انلعف نوكي لهف .فلسلا نم دحأ الو ِهْلَك يبنلا هلعفي مل اذه لكف «هللا مكباثأ مايقلا
 .كلذ يف ثحبلا مدقت امك ةيعرشلا ةلدآلا تحت اهلوخدل ءالك ...؟ةعدب هل

 اهنكلو «ةعدب وهف ِهلَك هدهع يف نكي مل نإو دلوملاب لافتحالاف :رشع سداسلا
 اهتئيه رابتعاب ةعدب ىهف «ةيلكلا دعاوقلاو ةيعرشلا ةلدألا تحت اهجاردنال ةنسح

 ليلدلا يف كلذ ملُع «يوبنلا دهعلا يف اهدارفأ دوجول اهدارفأ رابتعاب ال ةيعامتجالا

 .رشع يناثلا

 هدارفأ نكل ةيعامتجالا هتئيهب لوألا ردصلا يف نكي مل ام لكو :رشع عباسلا

 .ىفخي ال امك عورشم وهف عورشملا نم بكرت ام نأل ءاًعرش اًبولطم نوكي ةدوجوم

 ةنس وأ اًياتك فلاخو ثدحأ ام :هنع هللا يضر يعفاشلا مامإلا لاق :رشع نماثلا

 كلذ نم اًئيش فلاخي ملو ريخلا نم ثدحأ امو ءةلاضلا ةعدبلا وهف اًرْثأ وأ اعامجإ وأ

 .ها .دومحملا وهف

 ال هنإف هوكرت ول ىتح نكلو هوكرت مث «تاونس ةدع نيفيرشلا نيمرحلا يف اًيراس ناك اذه )1١(

 راص مث اًفورعم ناك هنأ وأ «هكرت نيح ةلالض ىلإ بلقني مث ءهلعف نيح اًئسح نوكي نأ روصتي

 .ءالقعلا دنع اًدبأ روصتي الو نكمي ال اذه ءاًركنم

 # ةيباهولا ىلع درلل ةيصصختلا ةبثكملا ©



 يقرا ةعدبلا ناديم يف : عبارلا مسقلا ْ 23

 ميسقت ىلع ريثألا نباو كلذك يوونلاو «مالسلا دبع نب زعلا مامإلا ىرجو

 . اًقباس هيلإ انرشأ ام ىلإ ةعدبلا

 ةفلاخم هئادحإب لصحي ملو ةيعرشلا ةلدألا هلمشت ريخ لكف :رشع عساتلا

 .نيدلا نم وهف ركنم ىلع لمتشي ملو ةعيرشلل

 ليلد مدع وه لب .هل ًآليلد وه سيل فلسلا هلعفي مل اذه نإ بصعتملا لوقو
 دعوو ةنس يدهلا ةعدب عراشلا ىمس دقف لوصألا ملع سرام نم ىلع ىفخي ال امك

 اهب لمعف ةنسح ةنس مالسإلا يف ّنس نم» :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف اًرجأ اهلعاف

 .(ءيش مهروجأ نم صقني الو اهب لمع نم رجأ لثم هل بتك هدعب

 اندنع عورشم كلذو لَك ىفطصملا ىركذل ءايحإ دلوملاب لافتحالا نأ :نورشعلا

 ةدوهشم تايركذل ءايحإ يه امنإ جحلا لامعأ رثكأ نأ ىرت تنأف ءمالسإلا يف

 اهلك «ىنمب حبذلاو رامجلا يمرو «ةورملاو افصلا نيب يعسلاف ,.ةدومحم فقاومو
 ليلدلاو «عقاولا يف اهرّوُص ديدجتب اهاركذ نوملسملا ييحُي «ةقباس ةيضام ثداوح

 نع ةياكح ىلاعت هلوقو ١7[ :جحلا] 4ّميلَأِب نساّيلأ يف َنّيَأَول :ىلاعت هلوق كلذ ىلع
 ١44[. :ةرقبلا] «انكساَتم اًنرَأَو# ٍةلَككيَت ليعامسإو ميهاربإ

 دلوملا تالافتحا ةيعورشم ىف هوجولا نم اًقباس انركذ ام لك :نورشعلاو يداحلا

 راكنإلا بجيي يتلا ةمومذملا تاركنملا نم تلخ يتلا هتالافتحا وه امنإ فيرشلا
 لاجرلا طالتخاك هيلع راكنإلا بجي امم ءىش ىلع دلوملا لمتشا اذإ امأ ءاهيلع

 فيرشلا دلوملا بحاص هب ىضري ال امم فارسإلا ةرثكو تامرحملا باكتراو ءاسنلاب
 يتلا تاركنملا نم اهريغك تاركنملاو تامرحملا كلت ىلع راكنإلا بجي انهف دك

 امنإو عامتجإلا لصأ ىلع ذئنيح راكنإلا سيلو ؛عورشم ينيد عّمجت لك يف لصحت
 .كلذ لّمأت نم ىلع ىفخي ال امك ايتاذ ال اًيضراع نوكي ذئنيح هميرحتف «مرحملا ىلع

 :دلوملا يف ةيميت نبا خيشلا يأر

 ام كلذكو ءدلوملا لعف ىلع سانلا ضعب بائي دق :ةيميت نبا خيشلا لوقي

 لَك يبنلل ةبحم امإو 2ع ىسيع داليم يف ىراصنلل ًةاهاضم امإ سانلا ضعب هثدحي
 ' :لاق مث «عدبلا ىلع ال داهتجالاو ةبحملا هذه ىلع مهبشي دق هللاو هل اًميظعتو

 هيفو «عورشملا نم عاونأ ىلع هلامتشال ريخ هيف نوكي ام لامعألا نم نأ ملعاو

 نيدلا نع ضارعإلا ىلإ ةبسنلاب اًرش لمعلا كلذ نوكيف اهريغو ةعدب نم رش اًضيأ
 .نيقسافلاو نيقفانملا لاحك ةيلكلاب
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 :نيبدأب انه كيلعف «ةرخأتملا نامزألا ىف ةمألا رثكأ هب ىلتبا دق اذهو

 كتصاخ ىف اًرهاظو اًئبطاب ةنسلاب كسمتلا ىلع كصرح نوكي نأ :امهدحأ

 .ركنملا ركنأو فورعملا فرعاو «كعيطي نم ةصاخو

 الو اذه لمعي نم تيأر اذإف ناكمإلا بسحب ةنسلا ىلإ سانلا وعدت نأ :يناثلا

 وأ بجاو كرتب وأ هنم ركنأ وه ام لعفب ركنم كرت ىلإ وعدت الف هنم رش ىلإ الإ هكرتي
 ريخلا نم عون ةعدبلا يف ناك اذإ نكلو «هوركملا كلذ لعف نم رضأ هكرت «بودنم

 ؛ءيشب الإ اًئيش كرتت ال سوفنلا ذإ ناكمإلا بسحب عورشملا ريخلا نم هنع ضوعف
 دلوملا ميظعتف :لاق مث ءهنم ريخ ىلإ وأ هلثم ىلإ الإ اًريخ كرتي نأ دحأل يغبني الو
 هميظعتو هدصق نسحل ميظع رجأ هيف هل نوكيو سانلا ضعب هلعفي دق ءاّمسوم هذاختاو

 نمؤملا نم حبقتسي ام سانلا ضعب نم نسحي هنأ كل هتمدق امك هِي هللا لوسرل

 رانيد فلأ فحصم ىلع قفنأ هنإ ءارمألا ضعب نع دمحأ مامإلل ليق اذهلو ءددسملا
 نأ هبهذم نأ عم «لاق امك وأ بهذلا هيف قفنأ ام لضفأ اذهف هعد :لاقف «كلذ وحنو
 قرولا ديدجت ىف اهقفنأ هنأ باحصألا ضعب لوأت دقو «:ةهوركم فحاصملا ةفرخز

 اًضيأ هيفو ةحلصم هيف لمعلا اذه نأ هدصق امنإو اذه دمحأ دوصقم سيلو .طخلاو
 .اهلجأل هرك ةدسفم

 ٠ :جارعملاو ءارسإلا ىركذ

 موجهلا نم فقوملا سفن اًضيأ ذخأت جارعملاو ءارسإلا ىركذب لافتحالا ةلأسمو

 ىلعو اهيلإ وعديو اهب ينتعيو موقي نم ىلع ةياوغلاو ةلالضلاب مكحلاو درلاو راكنإلاو
 دلوملاب لافتحالا راكنإ يف مهتجح سفن يه كلذ يف مهتجحو «كلذل بيجتسي نم

 .فيرشلا يوبنلا

 ةيعقاولا ةيحانلا نم امأ «ةيلوصألا ةيحانلا نم هنايب مدقت دق كلذ نع باوجلاو
 نيعب رظني نأ مكحي وأ دري وأ ملكتي نأ لبق ضرتعملا ركنملا ىلع بجاولاف ةدهاشملا
 ؟يه ام تاعامتجإلا هذه ةقيقح نع نينومأملا تاقثلا لأسي نأ وأ لقعلاو فاصنإلا

 ديري اًمصنم ناك اذإو ؟اهيف يرجي اذامو ؟اهرضحي نمو ؟دقعنت ىتمو ؟نوكت فيكو

 سانلا ةوعد ىلإ ردابي نأ امإ هنإف «فّئطت الو قلغ الو ةيبصع الو ىوه الب قحلا
 يذلا ءارهلاب هوفتي نأ يحتسي نأ امإو «ةديعسلا تابسانملا هذهب مامتهالا ىلع مهثحو

 .اهتقو ناح اذإ تابسانملا هذه لثم يف هعمسن

 ام نوأرقي «فيظن لضاف عمجمو «فيرش كرابم سلجم يف نوعمتجي سانلا نإ
 داشرإلاو ظعولل لهأ وه نمم ءاملعلا نم رضح نم موقي مث هللا باتك نم رسيت
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 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو «هلضفو همعنو هللاب مهركذيو مهحصنيو سانلا دشريل
 دلوملل عامتجالا ناك نإف «عامتجالا بساني ام ةيوبنلا ةريسلا نم نوأرقي مث ءركنملا

 مهنإف ةرجهلا ىركذ ةبسانم لجأل عامتجالا ناك نإو ءكلذ بساني ام نوأرقي مهنإف

 ءارسإلا ةبسانم لجأل عامتجالا ناك نإو «ةرجهلا رابخأ نم كلذ بساني ام نوأرقي

 بتكلا يف جارعملاو ءارسإلا ةزجعم رابخأ نم كلذ بساني ام نوأرقي مهنإف جارعملاو

 «بابلا اذه يف مهريغو ظافحلا نم ءاملعلا اهفّئص يتلا ةلوبقملا وأ ةحيحصلا ةدمتعملا

 ةلقتسم بتك مهل ءالؤه لكو «مهريغو يطيغلاو ريدردلاو يطويسلاو يماشلا ظفئاحلاك

 لصأو اهناكرأ نم نكر يه لب ةيوبنلا ةريسلا يف ةلخاد يهو «بابلا اذه يف ةفنصم
 2 ع

 5 اهلوصأ نم

 .ءىولحلا وأ بارشلا وأ دجو نإ ماعطلا نم رسيت امب سلجملا نومتخي مث

 (قاوذ نع الإ نوقرفتي ال اوناك مهنأ) ةيدمحملا لئامشلا يف ءاج امك ةيوبن ةنس كلذو

 .لئاسملا هذه ىلع لمتشم عمجم وأ سلجم يف ةلالض وأ ةعدب ّيأف

 اًركنم هنوك نع ًالضف اًمومذم هنوك ىلع ليلدب سيل هل فلسلا لعف مدعو

 هني مل هنأ ماد امو ءركذ امب هميظعت نع هتمأ هتنس ىف كي وه ىهن وأ «ركذ امب هك

 راكذألا ىف ددعلا ديدحت ةيعدب

 «ةاون فالآ ةعبرأ ّيدي نيبو هلي هللا لوسر ىلع لخد :تلاق اك ةيفص نع

 ذنم تحبس دق» :لاق «نهب حبسأ :تلق «؟اذه ام ييُح تنب اي» :لاقف «نهب حّبسأ

 ناحبس» :ىلوق :لاق هللا لوسر اي ىنملع :تلقف «(اذه نم رثكأ كِسأر ىلع تمق
 يذمرتلا هجرخأ «هقلخ ددع هللا ناحبس» :ةياور يفو ««ءيش نم قلخ ام ددع هللا

 . قص دعس ثيدحو «ةيريوج ثيدح هلثمو «هاححصو نابح نباو مكاحلاو

 أطخ وهو ةعدب ركذلا يف ددعلا ديدحت نأ ىلع مهضعب لدتسي ثيدحلا اذه

 :ِهلك لاق «هباحصأو كو هللا لوسر نع تبث امل ضراعم هنأل «هلئاق ىلع دودرم

 جارعملاو ءارسإلا يف ةصاخ ةلاسر يكلاملا يولع نب دمحم ديسلا ةلاسرلا هذه فئصملو لل

 . (ىلعألا قفألاب وهو» ناونعب ةعساو ةساردو (ةّيهبلا راونالا» ىمست
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 .ناخيشلا هاور «لق نإو اهمودأ هللا ىلإ لامعألا بحأ»

 ةمولعم الإ نوكت ال ةدابع ىلع موادي نم نأ - ةغللاب ماملإ هل نم دنع  ٌيهدبو
 .ناسنإ لك ةقاط ىلإ لوكوم ديدحتلا اذهو «ةدودحم

 لاقف ءاهتدابع نم ركذت هئاسن ىدحإ تذخأف «ةأرما ِهكي هللا لوسرل ركذ دقو

 . "”حيحص وهو ««لامعألا نم نوقيطت ام مكيلع» : لكي

 قيطأ ينإ :لاق امدنع هتدابع يف صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل ْهْيكَي هتقفاومو
 ْ .©”يلوق صن عم يلمع صن - ةقشملا ةئظم ناك ام الإ كلذ نم لضفأ

 ,"”هب حبسي - ىون يأ  ىصح هب سيك هل ناك ةريره ابأ نأ دواد وبأ جرخأو

 .ةاصح فلأ رشع ينثا تناك اهنأ يلبنتحلا بجر نبا ظفاحلا لقنو

 لهأ» هباتك يف يناجيتلا ظفاحلا دمحم خيشلا هللاب فراعلا ةمالعلا انخيش لاق

 هلو نسح اذه نأ هانعمف «لضفأ وه ام ىلع اهلد كي هنوكف ةيفص ثيدح امأ :«قحلا

 .ٍةَك هنع ىهنل اًمارح ناك ولو ءاهريغ الو دلك اههني ملو لضف

 ىلع مهتطخ ضرف نوديري مهنأ بيجعلا نمو هلي هرقأ امع يهني دبعل هقف يأف
 .ةمألا

 هنم بلط «ةرجهلا راد مامإ اذ وه اهو «ةمألا ىلع هبهذم ضرف اًمامإ انيأر امو

 لهف ؛هنع هللا يضر فاصنإلا هتميش نأل ىبأف هبهذم ىلع سانلا لمحي نأ ةفيلخلا

 ؟فاصنإلا نوفرعي وأ ؟فلسلا قالخأ اوُمَش ءالؤه

 ةرشع ىدحإ ىلع دزي مل - تاياورلا ضعب يف ءاج امك - ِهَك يبنلا نأ حص دقو

 وهو ١١5١« مقر (58/؟) ةدابعلا يف ديدشتلا نم هركي ام باب :دجهتلا يف يراخبلا هاور 00(

 ىف ترتف اذإ اهنأو نيتيراسلا نيب اًدودمم ًالبح تلعج اهنأ هيفو «ليوطلا بنيز ثيدح نم ةعطق

 ١ .هب تقلعت اهتالص
 :مايصلا يف هلوطب يراخبلا هاور «ليوط ثيدح نم فرط وه اذه ورمع نب هللا دبع ثيدح 2(

 موص نع يهنلا باب :مايصلا يف اًضيأ ملسم هاورو :«19195 مقر (555١/؟) رهدلا موص باب

 1١69. مقر (558/5؟) هب ررضت نمل رهدلا

 مقر (؟507/؟) هلهأ هتباصإ نم نوكي ام لجرلا ركذ نم هركي ام باب حاكنلا يف دواد وبأ هاور ()
 اًرصتخم يئاسنلاو 277417 مقر )1١17/5( يذمرتلا هجرخأو «ةوافط نم خيش نع «4

 ثيدحلا اذه ىف الإ هفرعن ال يوافطلا نأ الإ نسح ثيدح اذه :يذمرتلا لاقو «بيطلا ةصقب

 ىبأ رصتخم ىف اذك ءلوهجم يوافطلا :رهاط نب دمحم لضفلا وبأ لاقو ءهمسا فرعي الو
 1 1 .(40 /7”) يرذنملل دواد
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 ميقي نأ ملسملل نأ ىلع اًيلمع دقعنم ةمألا عامجإو ءهريغ يف الو ناضمر يف ال ةعكر
 ةباحصلا لمعو «هتقاط ريدقت يف هيلإ لوكوم كلذ نأو «لقأ وأ كلذ نم رثكأب ليللا
 ءهتفلاخم اهيلع مرحي ِةِكَي هب دبعتي ناك يذلا ددعلاب ةديقم ةمألا تناك ولو .فورعم

 اهالص ثيح هيض باطخلا نب رمع ةفيلخلا دهع ىف دلي هلعفي ناك امع اوداز امل

 ثيح هك زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا دهع يفو «كلذك ةباحصلاو «ةعكر نيرشع
 .فالخ كلذ يف نيملسملا ءاملع نيب سيلو «نيثالثو انس اهلعج

 هيلع قشي ال ةدابع ّيأ نم اًردق هسفنل ددح ىتمف «هتقاطب فرعأ ملسم لكف اذِإو

 نأ انيلع حانج الو ِةْيِلَف موصعملا صنب هللا ىلإ لامعألا بحأ يف وهف ءهيلع موادو

 . طئاحلا ضرع كلذ يف عزاني نم لوقب برضن

 ةالصلا هلا رثكأ ينإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ءفورعم بعك نب يِبَأ ثيدحو
 تئش ام» :لاق ؟عبرلا :تلق «تئش ام» :لاقف ؟يتالص نم كل لعجأ مكف ؛كيلع
 اكل ريخ رهف تدز نإف «ءتئش ام» :لاق ؟فصنلا :تلق «كل ريخ وهف تدز نإف

 يتالص كل لعجأ :تلق «كل ريخ وهف تدز نإف تئش ام :لاق ؟نيثلثلاف :تلق

 نسح :لاقو «يذمرتلا هاور «كبنذ كل رفغيو ءكمه ىفكت نذإ» :لاق ؟اهلك

 دانسإب يناربطلاو «دئسملا» يف دمحأ هجرخأو ءحيحص :مكاحلا لاقو ءحيحص
200 

 ديدحتلا نأ معزي نم نإ :لُقو ءتئش ام ىنعمو «ءفصنلاو عبرلا ىنعم رظناف
 ام مرحي ولكي هلوسرو هللا يدي نيب مدقتم هنإف «عدتبملا وه نوكي نأب قحأ وه ةعدب
 .هدعب نم هباحصأ هيلع ىرجو هيلع ضحو ِةِلكَي ىفطصملا هب نذأ

 نم ردق ىلع دّوعت نمو «ةدابعلا ميظنتو ةمألا ىلع فيفختلا كلذ يف ةمكحلاو

 ىلع دوعتلاو ءهسفن يف هرثأ عبطني هنإف - هيلع قشي ال هنأ ماد ام - رثك وأ لق «ةدابعلا

 .ريخلا ىلإ قوسي ريخلا

 /") :كردتسملا يف مكاحلا هاورو «5551 مقر 7 :باب ةمايقلا ةفص يف يذمرتلا هاور 00(

 يف دمجأ هاورو «يبهذلا هرقأو ءهاجرخي ملو دانسإلا حيحص ثيدح اذه لاقو ؛١0

 هاورو ءها ءديج هدانسإو )56/١«. :عمجملا يف ف يمثيهلا لاق )١757/6(. :دنسملا

 .ها ءديج هدانسإو :يمثيهلا لاق 2501/54 مقر 2(" /5) :ريبكلا يف يناربطلا
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 هدبع هللا مهلي امب ءاعدلا
 ةعيرشلا هتزاجأ

 لَك لوسرلا ىلع ىرتفا دقف «ةعدب دلي هب اعد ام ريغب ءاعدلا نأ معز نمو
 . عرش هرارقإو هْوكَي مهرقأو ىفطصملا باحصأ كلذ لعف دقف «ةعيرشلا ىلعو

 دهشأ ينأب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي الجر عمس ِكَك يبنلا نأ هيقتك ةديرب نع
 يذلاو» :لاقف ءدحأ اًوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا دحألا تنأ كنأ
 «ىطعأ هب لئس اذإو «باجأ هب يعد اذإ يذلا مظعألا همساب هللا لأس دقل «هديب يسفن
 ظفاحلا لاقو «نابح نبا هححصو «يذمرتلا هنسحو «عبرألا نئسلا لهأ هجرخأ
 . '"”هيف نعطم ال :يسدقملا

 يبنلا نإ :لاق ؛هنع هللا يضر سنأ ثيدح نم «طسوألا» يف يناربطلا جرخأو
 هطلاخت الو :«نويعلا هارت ال نم اي :لوقي وهو هتالص يف وعدي وهو يبارعأب رم لكك

 ليقاثم ملعي ءرئاودلا ىشخي الو «ثداوحلا هريغت الو نوفصاولا هفصي الو .نونظلا
 ملظأ ام ددعو ءراجشألا قرو ددعو ءراطمألا رطق ددعو «راحبلا ليياكمو «لابجلا

 رحب الو ءاّضرأ ضرأ الو «ًءامس ءامس هنم ىراوت ال «راهنلا هيلع قرشأو ليللا هيلع
 همتاوخ يلمع ريخو هرخآ يرمع ريخ لعجا ؛هرعو يف ام لبج الو ؛هرعق يف ام
 ىلص اذإ» :لاقف ًالجر يبارعألاب ِِكَي هللا لوسر لكوف .هيف كاقلأ موي يمايأ ريخو
 ضعب نم بهذ ِهلك هللا لوسرل َيِدْمأ ناك دقو «يبارعألا هاتأ ىّلص املف «هب ينتأف
 نم :لاق «؟يبارعأ اي تنأ نمم» :لاقو «بهذلا هل بهو يبارعألا هاتأ املف «نداعملا
 كل تبهو ّمِل يردت له «يبارعأ اي) :لاقف ءهّللا لوسر اي ةعصعص نب رماع ينب

 تبهو نكلو اًمح محرلل نإ» :لاقف هللا لوسر اي كنيبو اننيب محرلل :لاق ؟؟بهذلا
 ظفاحلا هححصو ؛يناربطلا هاور .«لجو ّزع هللا ىلع كئانث نسحل بهذلا كل

 تنأ الإ هلإ ال هللا كنأ دهشأ ينأب :دازو 23478 مقر (015/5) :يذمرتلا هاور )00(
 /؟) :ةديرب نعو سنأ نع دواد وبأ هاورو «ءبيرغ نسح ثيدح :هيف لاقو .خلإ. . .دمصلا

 دحألا دحاولا :هلوق هيف سيلو كلام نب سنأ نع دمحأ هاورو 1540«2و ١497 مقر 8
 نع اًضيأ هاورو ءدمحأ ظفلب سنأ نع يئاسنلا هاورو ؛(555 )١58/5  :خلإ. . .دمصلا
 مقر (00/9 :خلإ . . .مظعألا همساب هللا اعد دقل هديب يسفن يذلاو :هلوق يف سيلو ةديرب

 هاورو 258048 مقر )١178/5 :اًضيأ دمحأ ظفلب سنأ نع هجام نبا هاورو ٠ 2170١9

 تماصلا نب ديز شايع وبأ وهو لجرلا مساب حيرصتلا هيفو سنأ نع ريغصلا يف يناربطلا
 هاورو ءها «ةقث ناك نإو سلدم قاحسإ نبإ نأ الإ تاقث هلاجرو :يمشيهلا هيف لاقو «يقرزلا
 )151/1١(. :عمجملا «كورتم وهو شايع نب نابأ هيفو :يمئيهلا لاقو ةحلط يبأ نع اًضيأ
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 .يناكوشلا هرقأو "'”يمئيهلا

 ىتح «قدنخلا موي بارتلا لقني ِِيك يبنلا ناك :لاق هي بزاع نب ءاربلا نعو

 :لوقي هنطب ٌربغا وأ هنطب رمغأ
 انيلصاالوانقدصتالو انيدتهاام هللا الول هللاو

 انيقال نإ مادقألا تبلثو انيلعةنيكس نلزنأف

 انيبأ ةنتف اودارأ اذإ انيلعاوغبدق ىلألا نإ

 .ةحاور نب هللا دبع هفلأ مالكب كي اعد دقف ؟""انيبأ انيبأ ءهتوص اهب عفرو

 فرطب ملن نأ اندرأ امنإو «ةنسلا يف ريثك هللا همهلأ امب اعد نمل ِةيِكَي هرارقإو
 . هللا ىده ىدهلاو ؛هنم

 .مهئاعدب لثمتو مهءاعد رقأو هلل ىلع مهئانث ىلع هباحصأ ِةكَك زاجأ ثيحف
 يبن هنإف اهعيمجل زئاج وهف هتمأ نم درفل هزاجأ امو لَك موصعملا نم ةزاجإ غلبأ اذهف
 .رصع نود رصع بن ال ةمايقلا موي ىلإ اهلوسرو ةمألا

 هللا وعدي ملسم ضرألا ىلع ام » : :هلوقب ءاعدلا نم عونمملا هيي ددح دقو
 ةعيطق وأ مئإب عدي مل ام اهلثم ء ءوسلا نم هنع فرص وأ ءاهايإ هللا هاتآ الإ ةوعدب
 ةدابع نع يذمرتلا هاور (رثكأ هللا :لاق « رثكن اًذِإ : موقلا نم لجر لاقف .امحر

 0 نسح :لاقو ءهنع هللا يضر

 :ِلِلَك لقي ملو «ءاعدلا يف نودتعي موق نوكيس» مَع هلوقل نايب ثيدحلا اذهو
 نكي مل نإو لوقلا نم لوضفلاب وعدي نأ نمزلا عايض نمو هب وعدأ ام ريغب نوعدي

 .اًمثِإ

 ةفيرشلا هظافلأ ىلع اورصتقي ملو هللا مهمهلأ امب هدعب ِهكَي هباحصأ اعد دقو

 .هولعف امل اًمرحم كلذ ناك ولو «ءاعدلا لضفأ اهنأب مهملع عم ِِلك

 درفت ميشه الإ ديمح نع ثيدحلا اذه وري مل :لاقو )6٠١/*5٠« :طسوألا يف يناربطلا هاور )١(
 نب هللا دبع ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو )٠١8/٠١(.« : عمجملا يف يمثيهلا لاق « يمرذألا هب
 .ها «ةقث وهو يمرذألا نمحرلا دبع يبأ دمحم

 4٠١. الو 5٠6 مقر (817/5) :قدنخلا ةوزغ باب يزاغملا يف يراخبلا هاور (؟)
 ."ها/” مقر (015/5) :جرفلا راظتنا باب تاوعدلا يف يذمرتلا هاور (؟)
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 .نوحلاصلا هب اعد امب ةلفاحو «كلذ زاوج ىلع صوصنلاب ةنوحشم

 هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم ريختيل مث» :هلوق دنع «نيركاذلا ةفحت» يف يناكوشلا لاق

 ثيدح نم فرط وهو ؛هللا همحر فنصملا لاق امك يراخبلا هجرخأ ثيدحلا «وعديف

 ضيوفتلا هيفو ءدواد وبأو ملسم ظفللا اذهب هجرخأو .دهشتلا ىف مدقتملا دوعسم نبا

 نم وأ ةوبنلا مالك نم امإ ءهيلإ بجعأ وه ام ءاعدلا نم راتخي نأب يعادلا يلصملل

 . همالك

 زيزعلا دبع نب رمع لداعلا ةفيلخلا هب وعدي ناك ام نسحأ امو :اًضيأ لاقو

 كتمحر ينعستلف ءيش انأو ءيش لك هتمحر تعسو نم اي :لوقي ناك هنإف هللا همحر

 يذلا يف اولمعو مهترمأ اميف كوعاطأف اًموق تقلخ كنإ مهللا «نيمحارلا محرأ اي
 .'”نيمحارلا محرأ اي كل مهتعاط لبق تناك مهايإ كتمحر ؛هل مهتقلخ

 اي ينمحراف كدابع نم ينإ «هدابعل ةمحرلا هسفن ىلع بتك نم اي :انأ تلقو

 .ها «نيمحارلا محرأ

 ريغب ءاعدلا ميرحت اهيف ىعدا ةلاسر بتك نيعدملا ضعب نأ :تاكحضملا نمو

 .هفيلأت نم هسفن دنع نم ءاعدب اهمتخ مث ويكي هب اعد ام

 ىتح اهلك هتجاح هبر مكدحأ لأسيل» :لكي هللا لوسر لاق :لاق هيك سنأ نعو

 . "”يذمرتلا هجرخأ «عطقنا اذإ هلعن عسش لأسي

 «نوعدي اميف مهفالتخا نم دب الف هتوافتم مهمومهو سانلا تاداع تناك املو
 هذه ربتعتف «عرش ٌهكَي هنذإو ءمهتاجاح فلتخمب هللا اوعدي نأب ٍةِك مهل نذأ دقو

 الو حرطي عينش أطخ ةعدب ِةكَك ىفطصملا هب نذأ ام ةيمستف «ريخلا لفاون نم رومألا

 يف ةداهش ينقزرا مهللا :لاق هيي رمع نأ اهيَِط ةصفح نع يراخبلا جرخأو

 هب ىنيتأي :لاق ؟اذه نوكي ىَّنأ :ةصفح تلاق «كلوسر دلب ىف ىتوم لعجاو «كليبس

 .(599/؟) :ةيلحلا يف ميعن وبأ هجرخأ )١(

 كلام نب سنأ نع ينائبلا تباث نع :55717 مقر (”49/0) :تاوعدلا يف يذمرتلا هاور (')

 لأسي ىتح :هلوق ةدايزب السرم تباث نع اًضيأ هاورو .ءبيرغ ثيدح :هيف لاقو ءاعوفرم

 ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو «حلملا هلأسي ىتح :هلوق ريغ رازبلا هاورو :يمشيهلا لاق «حلملا
 هللا َنإف عسشلا ىتح ءيش لك اولس :تلاق ةشئاع نع ىلعي وبأ هاورو «ةقث وهو متاح نب راّيس

 «ةقث وهو ىدانملا نب هللا ديبع نب دمحم ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو ءرسيتي مل هرّسيي مل نإ

 .(1 6١/6 : عمجملا
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 . "9ءاش اذإ هللا

 ينلعجا مهللا :لاق حبصأ اذإ رمع نب هللا دبع ناك : :لاق ةربس نب هللا دبع نعو

 اًمزرو ءاهرشنت ةمحرو يدهت اًرونو «ةادغلا همسقت ريخ لك يف اًبيصن كدابع مظعأ نم

 لاجر هلاجرو .يناربطلا هاور ءاهفرصت ةنتفو «هعفرت ءالبو ءهفشكت اًرضو هطسبت
 . "”حيحصلا

 كهجو رونب كلأسأ ينإ مهللا :لوقي سابع نبا ناك :لاق ريبج نب ديعس نعو
 تحتو كراوجو كظفحو كزرح ىف ىنلعجت نأ ضرألاو تاومسلا هل تقرشأ يذلا

 0 . "”حيحصلا لاجر هلاجرو رازبلا هاور «كفنك

 :ءاعدلا اذهب وعدي ذوعسم نبا ينعي هللا دبع تعمس :لاق صوحألا يبأ نعو
 كلضفو ؛ينتيلتبا يذلا كئالبو ءيلع تمعنأ يتلا ةغباسلا كتمعنب كلأسأ ينإ مهللا
 هلاجرو يناربطلا هاور «ءكتمحرو كئمو كلضفب ةنجلا ينلخدت نأ يلع تلضفأ يذلا
 . ديحصلا لاجر

 ايفو اًيقيو اًناميإ يندز مهللا :وعدي ناك دوعسم نبا نأ ميكع نب هللا دبع نعو

 . *ديج هدانسإو يناربطلا هاور ءاّملع لاق وأ -

 ناكف دجسملا لوح تيب لوطأ نم يتيب ناك :تلاق راجنلا ينب نم ةأرما نعو

 ىطمت هآر اذإف «تقولا بقري تيبلا ىلع سلجيف رحسب يتأيف رجفلا هيلع نذؤي لالب
 هللاو :تلاق «نذؤي مث كنيد اوميقي نأ شيرق ىلع كنيعتسأو كدمحأ ينإ مهللا :لاق
 .ةضيفتسم ةباحصلا ةيعدأو .©"”دواد وبأ هاور «ةدحاو ةليل تاملكلا هذه كرت هتملع ام

 .(7359/7) ١؟ :باب ةنيدملا لئاضف يف يراخبلا هاور 00(
 (81/ :عمجملا يف ذ يمئيهلا لاق ١١109 مقر ٠(« ١/8؟) :ريبكلا يف يناربطلا هاور 6و ]

 . حيحصلا لاجر هلاجرو

 لاجر هلاجرو )184/٠١١(« :عمجملا يف. يمئيهلا لاق )559/٠١( :ريبكلا يف يناربطلا هاور م
 . حيحصلا

 ١) :عمجملا يف يمثيهلا لاق « 49 مقر (185/9) :ريبكلا يف يناربطلا هاور )٠١/185(

 :دوعسم نبا نع يمليدلا هاور هنأ لامعلا زنك يف ركذو «حيحصلا لاجر هلاجرو )؟/٠١17(
 هك مقر

 .ديج هدانسإو (1860 )٠١/ :عمجملا يف لاق ؛.5/5١23) :ريبكلا يف يناربطلا هاور )0(
 لدب (رجفلا ىلإ رظني) :لاقو )١57/١(« :ةرانملا قوف ناذألا باب ةالصلا يف دواد وبأ هاور (5)

 .(تقولا بقري)
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 ةجح سيل لعفلا توبث مدع
 مدع ةدعاق سانلا نم ريثك نع بيغت يتلا ةعماجلا دعاوقلاو لوصألا لجأ نمو

 اهيلإ أجلي ام اًريثك يتلا يهو «يمدعلا كرتلاب نييلوصألا دنع ىمسي ام وأ لعفلا توبث

 ريغ نم هنالطب ىلع اهب نومكحيو ثدحملا لعفلا در ىلع اهب نوجتحيف نوركنملا
 :نولوقي مهنأ مهتجح ةياغف «سايقلاو رظنلل لوصألا ىلع ءارجإو دعاوقلا ىلإ عاجرإ
 وأ «مارح وهف هيلعو ءفلسلا لمع نم نكي ملو هَهْلَك هللا لوسر هلعفي مل لمعلا اذه

 ىلع نورساجتي اذكه هلك هلوسر ةنسو هللا باتكل فلاخم هنأل «ةلالض وأ «ةعدب

 هلَّوُأ وأ «لطاب هرخآو قح هلّوأ مهنم مالكلا اذهو «ةّيور الو رظن الب «هماكحأو نيذلا

 ءهلعفي مل حلاصلا فلسلا وأ ِةِلكك يبنلا نوك وه هيف قحلاف ءدساف هرخآو حيحص

 ليك يبنلا نوك نأل كلذ «قيسفت وأ عيدبت وأ ميرحت نم اذه ىلع هنونبي ام هيف لطابلاو
 نوكي امنإ ميرحتلا ليلدو «ليلد مدع وه لب ليلدب سيل هلعفي مل حلاصلا فلسلا وأ
 ِهَلِلَو مظعألا عّرشملا نم هلعف ىلع راكنإلا وأ ءيشلا لعف دنع يهنلا ديفي صن دوروب

 ءاج اذإف هتقيرط يه مهتقيرطو هتنس يه مهتنس لعج نيذلا نم هماقم موقي نمم وأ

 رمأ وأ ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ذيفنت نع ملسم فقوتي الو ملكتمل مالك ىقبي الف كلذ

 وه هل حلاصلا فلسلا وأ ٍة6 يبنلا لعف مدع وأ هدحو كرتلا نوكي نأ امأ هِكَك هلوسر

 ميرحتلاب لعفلا اذه ىلع مكحلاو سانلا ىلع هراكنإ لدتسملا هيلع ينبي يذلا ليلدلا

 ماكحألا دعاوقب حيرص لهج اذهف قيسفتلا وأ عيدبتلا وأ عينشلا يهنلا وأ حيرصلا

 فلسلا نوك نأل «؛مالسإلا ةمئأ يدهتجم نم مالعألا اهيلع قفتا يتلا هقفلا لوصأو
 اًعونمم هنوك ىلع ليلدلا ميقتسيو «ليلد مدع وه امنإو «ليلدب سيل اولعفي مل حلاصلا

 هتنس يف ِهلَك هللا لوسر هنع ىهن وأ ء«زيزعلا هباتك يف هنع ىلاعت هللا ىهن ول اًركنم وأ
 ْ ْ .ةحيرصلا ةحيحصلا

 هكسمتو «مدعلا ءاديب يف ةئات يمدعلا ليلدلا اذهب لدتسملا ركنملا اذه نإف اذهبو

 .ليلد مدع وه لب «ًاليلد سيل فلسلا لعف مدعب

 يأ اًئيش ِهْلَك يبنلا كرتي نأ هب دوصقملاو كرتلاب اهنع ربعي يتلا يه ةلأسملا هذهو

 نع ريذحت وأ ٌيهن هيف رثأ وأ ثيدح يتأي نأ ريغ نم حلاصلا فلسلا هكرتي وأ هلعفي مل
 .هتهارك وأ هميرحت يضتقي كورتملا ءيشلا كلذ

 هب اومكحف نيرخأتملا نم ريثك موهوملا ليلدلا اذهب جاجتحإلا يف فرسأ دقو
 لعفي مل ِهكك لوسرلا نإ :هلوقب ميرحتلاو ةعدبلاب اهفصوو اهمذ وأ ءايشأ ميرحت ىلع
 .هلعف هنأ تبثي مل وأ ..اذك
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 ركنم هيلإ دنتسي ام ةياغ :ةالصلا بقع ءاعدلا هرك نميف بل نب ديعس وبأ لاق
 ىلعو «فلسلا لمع نم نكي مل هجولا كلذ ىلع همازتلا نأ تاولصلا رابدأ ءاعدلا
 كرتلا زاوج الإ كورتملا كلذ يف مكحل بجومب سيل كرتلاف لقنلا اذه ةحص ريدقت
 نم لصأ هل امّيس ال ءالف كورتملاب ةيهارك قوصل وأ ميرحت امأو «هيف جرحلا ءافتناو
 :مهضعب لاقو ءها ءاعدلاك عرشلا

 اباجيإ الواًعنم يضتقيال 20انعرش يف ةّجحب سيل كرتلا

 اباوصو اًقداص اًمكح هآرو 2 انيبن كرتل اًرظح ىغتبا نمف
 «)باخو حيحصلا مكحلا أطخأ لب اهلك ةلدألا جهن نع لض دق

 لكك نيبنلا كرت ىنعم ام
 كرتلا عاونأو ءيشلل

 مهلوقب اًحيرصت ةباحصلا نع صنلا ءاج ثيحب هلعفي ملف اًنيش كو يبنلا كرت اذإ
 وأ هلعف تبثي عوضوملا يف ًالصأ صن دري مل وأ هلعفي مل كك هنأ ءيشلا كلذ نع
 :ميرحتلا ريغ اًموجو لمتحي اذهف هكرت تبثي

 هيلإ مدق هنأ وهو «ةروهشملا بسفلا ةلأسمك كلذو «ةداع هكرت نوكي نأ :لوألا
 مارحأ لئسف ءهنع كسمأف بض هنإ :ليقف هنم هنم لكأيل ةفيرشلا هدي دمف ّيوشم بض دك
 يف ثيدحلاو .2٠ .هفاعأ يندجأف يموق ضرأب نكي مل هنكلو ءال » :لاقف ؟وه
 :نيرمأ ىلع لدي وهو «'”””حيحصلا

 .هميرحت ىلع لدي ال هيلع لابقإلا دعب ولو ءيشلل هكرت نأ :امهدحأ

 .اًضيأ هميرحت ىلع لدي ال ءيشلا راذقتسا نأ :رخآلاو

 اهنم كرتف اهس ذإ ةالصلا يف كك هنم لصح امك اًنايسن هكرت نوكي نأ :يناثلا
 نوسنت امك ىسنأ مكلثم رشب انأ امنإ) :لاقف ؟ءيش ةالصلا يف ثدح له «لئسف اًئيش
 "””(ينوركذف تيسن اذإف

 نيح حيوارتلا ةالص هكرتك هتمأ ىلع ضرفي نأ ةفاخم هكرت نوكي نأ :ثلاثلا

 ميركلا دبع خيشلاو يورمعلا يحلا دبع خيشلل راوحلا باتك يف ءاج امب رارتغالا نم ريذحتلا )١(
 .له : ص دارم

 .بضلا باب ءديصلا ىلع ةيمستلاو ديصلاو حئابذلا باتك يراخبلا حيحص (؟)
 .(577/1) :حتفلا ءناك ثيح ةلبقلا وحن هجوتلا باب ةالصلا باتك يراخبلا حيحص رظنا (5)
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 يف ءاج امك «مكيلع ضرفت نأ تيشخ» :مهل لاقو «هعم اهولصيل ةباخصلا عمتجا
 .'' ”حيحصلا 2000

 هنإف ربنملاك ؛هلاب ىلع رطخي مل هنوكلو هيف هريكفت مدعل هكرت نوكي نأ : عبارلا |

 ءعامسإلا يف غلبأ هنأل هّرقأو قفاو هيلع بطخي ربنم لمع هيلع حرتقا املف «ةبطخلا

 مهقفاوف بيرغلا دفاولا هفرعيل اهيلع سلجي نيط نم ةكد هل اونبي نأ ةباحصلا حرتقاو

 .هسفن لبق نم اهيف ركفي ملو

 ةالص هكرتك «ثيداحأ وأ تايآ مومع يف هلوخدل هكرت نوكي نأ :سماخلا

 . ىحضلا

 :ىلاعت هلوقب ةلومشملا تابودنملا نم اهريغك ةبودنم اهنإ :لوقيف «ةعوفرملا ةنسلا
 3 00 ا

 .[9/ :جحلا] « توُخلُمم مكحلعل ٌريَحْلا أولصفأو#

 لدتساو «ةدكؤم ةنس اهنأو ءاهصوصخب اهتينسب نيققحملا نم ريثك لاق دق نكل

 . "”يوونلا مامإلا اهدروأ َةلدأب كلذ ىلع

 هدحو كرتلاو :يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع خيشلا ثّدحملا ةمالعلا انخيش لاق

 نأ هتياغ لب ءكلذ يف ةجح نوكي ال روظحم كورتملا نأ ىلع صن هبحصي مل نإ

 اذهف اًروظحم نوكي كورتملا لعفلا كلذ نأ امأو «"”عورشم لعفلا كلذ كرت نأ ديفي

 ابأ مامإلا تدجو مث ءهيلع لدي ليلد نم دافتسي امنإو ءهدحو كرتلا نم دافتسي ال

 بقع ءاعدلا هرك نم ىلع درلا ىف لاق هنإف اًضيأ ةدعاقلا هذه ركذ بل نب ديعس
 مل هجولا كلذ ىلع همازتلا نأ تاولصلا رابدأ ءاعدلا ركنم هيلإ دنتسي ام ةياغ :ةالصلا
 يف مكحل بجومب سيل كرتلاف لقنلا اذه ةحص ريدقت ىلعو «فلسلا لمع نم نكي
 ةيهارك قوصل وأ ميرحت امأو «هيف جرحلا ءافتناو كرتلا زاوج الإ كورتملا كلذ

 ىّلحملا يفو «ءاعدلاك عرشلا نم ررقتم يلمج لصأ هل اميف اميس الو ءالف كورتملاب
 لبق نيتعكر ةالص ةيهارك ىلع ةيفنحلاو ةيكلاملا جاجتحا مزح نبا ركذ ؟04ص7ج
 مهيلع درو امهنولصي ال اوناك نامثعو رمعو ركب ابأ نإ يعخنلا مي ميهاربإ لوقب برغملا

 .ناضمر ماق نم لضف باب حيوارتلا ةالص باتك يراخبلا حيحص رظنا 00(

 539١(. /4) :يوونلل ملسم حيحص حرش 62(

 .(عورشم كرتلا نأ> :قبس اميف خيشلا لوق نم دارملا انل رهظي نايبلا اذه نم :تلق (6)
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 .امهنع اوهن 4# مهنأ هيف سيل هنأل ةجح هيف تناك امل حص ول :هلوقب

 لكي هلوقك ءمهضعب وأ ةباحصلا بولق ريغت ةيشخ هلي هكرت نوكي نأ :سداسلا
 2ك ميهاربإ ساسأ ىلع هتينبل مث تيبلا تضقنل رفكلاب كموق ةثادح الول» :ةشئاعل
 .«نيحيحصلا» يف وهو ا«هءانب ترصقتسا اًشيرق نإف

 مالسإلاب دهع بيرق ناك نم بولقل ةاعارم هئانب ةداعإو تيبلا ضقن لَك كرتف

 تأي ملو «ةنسلا بتك عّبتت نم ملعت ىرخأ هوجول هكرت ِهَْف هنأ لمتحيو .ةكم لهأ نم

 .اًوركم وأ انارح ناك اًئيش كرت اذإ كي يبنلا نب رثأ الو ثيدح يف

 .بايلا

 هتلالدو ,هماسقأو «كرتلا ىنعم

 لعف مدع لوصألا لهأ دنعو «هتيلختو ءيشلا عدو وهف :ةغللا يف كرتلا امأ
 مل وأ هدضل ضرعت ءاوسو ءمونلا يف امك دصقي مل وأ كراتلا دصق ءاوس هيلع رودقملا
 :نامسق وهو 237 ضرعتي

 .يدوجولا كرتلاب لوصألا لهأ هنع ربعي يذلا وهو ءدوصقم كرت :لوألا

 هعوقو دعب كسمأو هنع فك وأ ؛هيلع هلابقإ دعب هلعف ٌةْيلَك يبنلا كرت ام هب دصقيو
 دعب ءيشلا ىلع ىلع مكحلا وأ لعفلا هلو يبنلا كرتي نأ. :رخآ ىنعمب وأ ءهنم هلوصحو
 بتك يف طوسبم ميسقتلا اذه ىلع مالكلاو «لوقلا وأ لعفلل ىضتقملا دوجوو هعوقو

 .هيف فالخلا دوجو مدعل هيلع مالكلا ددصب انسلو ءروهشم هيف لوقلاو .لوصألا

 لفغأ ام هب دصقيف يمدعلا كرتلاب هنع ربعي يذلا وهو ءدوصقم ريغلا كرتلا امأو
 لزاونلاك ءكلذل ىضتقملا دوجو مدعل همكحل ضرعتي ملو هيف لوقلا وأ هلعف ٍةْيلَك يبنلا
 ىلع ءانب ءاملعلا نيب فالخلا هيف يرجي يذلا وه مسقلا اذهو ِْدِكَو هتافو دعب ةثداحلا
 . "”لوصألا ىلع سايقلاو لالدتسالاو رظنلا نم هنورجي ام

 .(158/1) : تاحالطصالا فاشك يف يوناهتلا هلقنو .فقاوملا حرش يف هركذ 00(
 ةديدجلا تاثدحتسملا ىلع مكحلا يف نوعطنتملا هب كسمتي يذلا وه كرتلا نم عونلا اذهو (0)

 فورعملا وهو لوألا عونلا امأ «ميسقتلا اذهب ًالهج ةعدتبملاب اهباحصأ ىلعو ةيلالضلا ةعدبلاب
 ضعب نإف كلذ عمو لوصألا بتك نم فرعي ءاملعلا نيب فالخ هيف اذهف .يدوجولا كرتلاب
 مالك تئش نإ رظناو «هيف لاقي ام ةياغ اذه (عورشم هكرت نإ) :هصوصخب اذه يف لرقي انئاملع
 .ةجيتنلا هذه ىلإ لصت ثحباو نراقو لوصألا لهأ
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 :كرتلا ةلالد

 امأ ءالقع الو اًعرش ال ًاليلد نوكي نأ حلصي ال ةقيقحلا يف دوصقملا ريغ كرتلا
 لولا مُكَدَلاَع آبو :ىلاعتو هناحبس هلوق وه بابلا اذه يف مكاحلا صنلا نإف اًعرش
 امنإ مكتكرت ام ينوعد» :ِهْلك هلوقو 017 :رشحلا] 4 ًارهتناذ ُهْنَع كلب امو ُهوُدْحَ
 هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإف مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤسب مكلبق ناك نم كله

 .'”هلسمو يراخبلا هاور «متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإو

 تكسو اهودتعت الف اًدودح ّدحو اهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا نإ دللي هلوقو

 هللا لحأ ام لالحلا» :ِّلَك هلوقو .'"""اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ مكب ةمحر ءايشأ نع
 هاور «(هنع افع امم وهف هنع تكس امو «هباتك يف هللا مّرح ام مارحلاو «هباتك يف
 ذخألاو همدعو لعفلاب قلعتي اميف سانلا لاوحأ عجرأ هنأ ىرت تنأف «””يذمرتلا
 رمأ بابلا يف دري مل اذإف «يهنلاو رمألا امهو نيتميظعلا نيتدعاقلا نيتاه ىلإ كرتلاو

 اًحابم هنوك نيب اًرئاد ىقبي لب رظحلاب هيلع مكحلا حصي الف لعفلا نع يهن وأ لعفلاب
 لالحلا نع ربخي يذلا مظعألا عّرشملا ىلع ضرع ناك ول اميف اذه ءهنع اًنوكسم وأ

 مل وأ هيلع الصأ ضرعي مل اميف فيكف ؛مارحلاو لالحلاب مكحي يذلا لب مارحلاو
 كرتلاب هتيمست امنإو «يمدعلا كرتلاب ىّمسملا وهو هيدي نيب ةيلكلاب ههوجو لصحي
 ولو «كورتم هنإ :لاقي ىتح الصأ دوجوم ريغ وهف ألإو «ةيمستلا يف اًعّسوت وأ اًرّوجت
 ملاع نع الضف بلاطل حصي فيكف (موهوملا كرتلا) هيلع تقلطأل داهتجالا يل حص
 لهج اذه نأ كش ال ؟راكنالاو ضارتعالاو ّدرلا يف ًاليلدو ةّجح هنم لعجي نأ
 . حيرص

 حيحصلا لقعلا نإف ًالصأ دوجوم ريغ عونلا اذه نأ رهظ نأ دعب هنإف ًالقع امأو
 هللا نأب مكحي حيبقتلاو نيسحتلاو ةدسفملاو ةحلصملا نازيمب رومألا نزي يذلا ميلسلا

 هيضتقت ام اولمعتسيو تاريخلا نم اهيف امب اوعفتنيل هدابعل ضرألا قلخ ىلاعتو هناحبس

 كلذ لِفْغُت ال هللا ةعيرش نإف ةدسفملاو ةّرضملا تناك اذإف ءايندلا يف مهتشيعمو مهتايح

 باتك يف ملسمو هوكي هللا لوسر نئسب ءادتقالا باب ءماصتعالا باتك يف يراخبلا هاور )١(
 .ةلك هريقوت باب لئاضفلا

 نئنسلا يف يقهيبلا هاورو 247 مقر (184/4) :عاضرلا باتك «ننسلا يف ينطقرادلا هاور (5)
 ميدقتب 7١١5 مقر )١59/5( :كردتسملا يف مكاحلا هاورو (١١؟/١٠) :ةبلعث يبأ ىلع اًفوقوم

 .ىبهذلا هنع تكسو ريخأتو

 .دهاوشلا يف لوبقم وهو «ءارفلا سبل يف ءاج ام باب سابللا باتك نئسلا يف يذمرتلا هاور ()
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 يفو مالسلاو ةالصلا مهيلع هللا لسر ةنسلأ ىلع ريذحتلاو يهنلاب هلوانتت لب اهباسح نم
 . مهيلع ةلزنملا هبتك

 :ةيميت نبا ىوتف
 ءانثأ هركذ «هانّررق يذلا اذه نم برقي ىواتفلا يف مالك ةيميت نبا مامإلا خيشللو

 لكَ يبنلا نوكب هبابحتسا مدع وأ مامحلا لوخد ةهاركب لوقي نم ىلع درلا يف همالك
 :لاقف ءرمع الو ركب وبأ الو اهلخدي مل

 مل لك ئبنلا نوكب هبابحتسا مدع وأ اهلوخد ةيهارك ىلع جتحي نأ دحأل سيل
 مامحلا لوخد نم اوعنتما ول ةجح نوكي امنإ اذه نإف ءرمع الو ركب وبأ الو اهلخدي
 مهدالب يف نكي مل هنأ ملع دقو ءاهولخدي ملف اهلوخد مهنكمأ وأ ءاهبانتجا اودصقو
 يضتقي ام مدع وأ ةهاركلا عنام دوجو ىلإ لوخدلا مدع ةفاضإ سيلف ءمامح ذئنيح
 .ناكمالاو ةردقلا وهو ءلوخدلا طرش تاوف ىلإ هتفاضإ نم ىلوأب بابحتسالا

 بكارملاو سابللاو توقلا نم ضرألا رئاس يف هللا هقلخ ام نأ امك اذهو
 نإ مث «سابللا عاونأ نم عون لك نم سبل الو .ةهكافلاو توقلا ماعطلا عاونأ نم عون لك نم لي يبنلا لكأي ملف ,زاجحلا يف اًدوجوم ناك هنم عون لك نكي مل نكاسملاو
 .ناسارخو «نميلاو «قارعلاو ءرصمو «ماشلاك «ىرخأ ضرأب نيملسملا نم ناك نم
 وأ «مهدنع ةبولجم بايثو ةمعطأ مهدنع كلذ ريغو «برغملاو «ناجيبرذأو «ةينيمرأو
 ةنس سابللاو ماعطلا كلذب ءافتنالا كرت اونظي نأ مهل سيلف . رخآ ناكم نم ةبولجم
 دحاو ليلد مدع وه امنإ لعفلا مدع ذإ .هلثم سبلي ملو هلثم لكأي مل ْهْلَم يبنلا نوكل
 هرمأك هلاوقأ نم ةلدألا رئاسو ءءاملعلا قافتاب لوقلا نم فعضأ وهو ةيعرشلا ةلدألا نم
 نيعم ليلد مدع نم مزلي الو ءربكأو ىوقأ يه ...ىلاعت هللا لوق نم «هنذإو هيهنو
 .ةيعرشلا ةلدألا رئاس مدع

 مكحلا يفنف ؛ةيعرشلا ةلدألا ىوقأ نم اًضيأ ةباحصلا عامجإ كلذكو
 :لوقي هللا نإف ءميظع أطخ ةلدألا يقاب لمأت ريغ نم نيعم ليلد ءافتنال بابحتسالاب
 ضر ىف ام مُكك ََقَلَح ىِرلأ ٌرُمل :ىلاعت لاقو ٠١[ :تلصف] 4اعوقأ ابف رّدَكو#
 ذي اج ٍضّْلا ىف امو ِتامَتلأ يف اي ركل ٌرَكَسَو» : ىلاعت لاقو [14 :ةرقبلا] 4اًعيج
 آ م نيو ةَئيِزَو اًهوبُكَرِل ٌَريِهَحْلاَو َلاَِلاَو َلْيْكلَوط :ىلاعت لاقو ١١[ :ةيثاجلا]
 ّيبنلا بكري ملو «برعلا ضرأب ةدوجوم لاغبلا نكت ملو [8 :لحنلا] 409 َنوَمْلَت
 هذهو «ةيبيدحلا حلص دعب رصم ضرأ نم سقوقملا هل اهادهأ يتلا ةلغبلا الإ ةلغب ِهِْك
 ضرأب نكت مل يتلا همعنب هدابع ىلع هللا نتمي نآرقلا يف اهلثمو ؛ةكمب تلزن ةيآلا
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 قم 2 © ©9 اََص هنأ انيس نأ © هياط ّلِإ ُنَنِإْلا رظرق## :ىلاعت هلوقك زاجحلا

 09 اع َنِبلَدَم 09 الو وزو (2 اضقو اَبعَو () اح اف اَنِئآَك (7) اَذَه صل

 نع لقن الو «نوتيز زاجحلا ضرأب نكي ملو ؛[#١  ؟4 :سبع] 4( ايو ٌدَهكَمَ
 . مهيلإ بلجي ناك تيزلا لعل نكلو ءائوتيز لكأ هنأ ل ّبنلا

 الو اذه ال مهضرأب نكي ملو ١[ :نيتلا] *2 ِنْوَّلاَو ٍنيئلاَو» :ىلاعت لاق دقو
 روُط ني جرت ٌهرَجَسَو## :هلوق كلذكو ءامهنم لكأ هنأ كي يبنلا نع لقن الو ءاذه

 اولك» :ِةلك يبنلا لاق دقو 5٠١ :نونمؤملا] 406 َيِكَألِل غْيِمَو ِنْهّدلاِب ُتنَ ننس
 7 رد كك يَ مالا :ىلاعت لاقو «ةكرابم ةرجش نم هنإف هب اونهداو تيزلا

 رك ام ُهَسَسْنَت زل ولو ءَىِضب م 3 36: قرع دلو قش ل عل وكرت عت ني
 :رحبلا يف هلوق كلذكو ]ا :أبنلا] *(©9) ابنغأو ٌنإَدَح## :هلوق كلذكو [*ه :رونلا]

 :هلوقو ١4[ :لحتلا] 4 هج هني ًيِرْط امْحَل ُهْنِم اولُكأَتِل»
 أ داس ع مس همس را هم هوم وص -- معه جور مرعم را هس 07

 2 5 دك رهط دع اوووي ام نَمتَألاَو ِكْرُمْلا ني كَل َلَعَجَو
 :فرخزلا] 407 َنيِرْفُم ُمَل انك اَمَو اَذَه اَنل َرَخَس ىلا َنَحَبْس ْاوُلونَيَو هَ ٌميوَس ًّ - م ا هي ا مدل هيو مم سد

 نمب للك ربخأ دقو ءرمع الو ركب وبأ الو ءرحبلا ِةِلَك يبنلا بكري ملو ك1" -5
 تنب مارح مآل  ةرسألا ىلع كولم مهنأك هللا ليبس يف ةازغ هتمأ نم رخبلا بكري

 .«مهنم تنأ» :لاقف ءمهنم ينلعجي نأ هللا عدا :تلاقو  ناحلم

 .هدجي ام سبليو ءهضرأ يف هدجي ام معطي هنأ لي لل هللا لوسر ةنس تناكو

 عبتملا وهف هضرأ يف هدجي ام لمعتسا نمف «ىلاعت هللا هحابأ امم ءهدجي ام بكريو

 ةنسلل عبتملا وهف هسفن ةئيدم نم تيبلا جح نمف «هتنيدم نم بيبلا جح هنأ امك «ةنسلل

 . كلت ةنيدملا هذه نكت مل نإو

 دهاج نمف «باتكلا لهأو نيكرشملا نم رافكلا نم هيلي نم دهاجي ِةِلَك ناكو

 ناك كئلوأ ذإ «كئلوأ عون ريغ ءالؤه عون ناك نإو «ةنسلا عبتا دقف ءالؤه نم هيلي نم

 مهدنهو مهكرت نيكرشملا رئاس دهاج نمف «هيلع مه كرشلا نم عون مهلو اًبرع مهبلاغ
 . مانصألا كلت تسيل مهمانصأ تناك نإو هب هللا رمأ ام لعف دقف مهريغو

 ىراصنلاو دوهيلا ءالؤه ناك نإو «ةنسلا عبتا دقف ىراصنلاو دوهيلا دهاج نمو

 ةظيرقك ةنيدملا دوهي دهاج هنإف لَك ّيبنلا مهدهاج نيذلا عونلا ريغ رخآ عون نم

 ىراصن ازغو «نارجن ىراصن ىلع ةيزجلا برضو «ربيخ دوهيو عاقنيق ينبو ريضنلاو

 اًرفعجو اديز مهيلإ لسرأو «لاتق اهيف نكي ملو ءكوبت ماع اهمورو اهبرع ماشلا
 نإف رفعجف لتق نإف ديز مكريمأ» :لاقو «ةتؤم ةوزغ يف مهولتاق «ةحاور نب هللا دبعو

 .«ةحاور نب هللا دبعف لتق
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 يفو « رجه لهأ مهو «ةيزجلا ىلع  اًسوجم اوناكو - نيرحبلا لهأ حلاصو

 باب اذهو .همسق ىتح باث امو ءدجسملا يف هلعجف نيرحبلا لام مدق هنأ حيحصلا

 ىه ةنسلا نأ انّيبو «ةعدبلاو ةنسلا نيب انزيمو ءعضوملا اذه ريغ يف هانطسب دق عساو
 لعف وأ ِهلك هللا لوسر هلعف ءاوس .هلوسرو هلل ةعاط هنأب هيلع يعرشلا ليلدلا ماق ام

 . هنم عناملا

 ىراصنلاو دوهيلا ءالجإب رمأ امك «ةنس وهف هبحتسا وأ هب رمأ هنأ تبث اذإ هنإف
 مايق ىلع اومواد امكو «فحصملا يف نآرقلا ةباحصلا عمج امكو «برعلا ةريزج نم
 بتك نمو «نآرقلا ريغ ينع اوبتكت ال» :ِةْيلَي لاق دقو «ةعامج دجسملا يف ناضمر
 كلذو ًالَوأ اهنع ىهنف ثيدحلا ةباتك امأو «نآرقلا ةباتك عرشف «هحميلف نآرقلا ريغ ينع
 يف ءهعمس ام هنع بتكي نأ ورمع نب هللا دبعل هنذإب ءاملعلا روهمج دنع خوسنم

 نب ورمعل هبتك امبو «حتفلا ماع هتبطخ هل بتكت نأ هاش يبأل هنذإبو ءاضرلاو بضغلا
 .كلذ ريغبو «نارجن ىلع هلمعتسا امل هل هبتك يذلا ريبكلا باتكلا نم مزح

 نأل دحاو فحصم يف هعمجي مل نكل «ةعورشم نآرقلا ةباتك نأ انه دوصقملاو
 نكي مل صقنلاو ةدايزلا دوجولف ءاهلوزن دعب خسنت دق ةيآلا تناكو «مت نكي مل هلوزن
 لجرلا نإ» :ِةلك لاق دق ءناضمر مايق كلذكو «تام ىتح دحاو فحصم يف هعمج
 «نيتليل مهب رهشلا لوأ يف ماقو .«ةليل مايق هل بتك فرصني ىتح مامإلا عم ماق اذإ
 ىدارف دجسملا يف هدهع ىلع نولصي سانلا ناكو «يلايل رهشلا رخآ يف ماقو
 كلذ نمأ دقو «مهيلع ضرفت نأ ةيشخ «ةعامجلا ىلع مهب موادي مل نكل «تاعامجو
 .هتومب

 :هريغو يذمرتلا هححصو نئنسلا لهأ هاور يذلا ثيدحلا يف دلي لاق دقو
 اهيلع اوضعو ءاهب اوكسمت ءيدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع»
 نودشارلا ءافلخلا ُهَّلس امف «ةلالض ةعدب لك نإف ءرومألا تاثدحمو مكايإو «ذجاونلاب
 لاق امك .«ءىدتبا هنوكل ةعدب ةغللا يف ىمسي ناك نإو ءاهنع ىهني ةيعرش ةعدب سيل

 . ©”ةدعاق يف كلذ انطسب دقو «لضفأ اهنع نوماني يتلاو ءهذه ةعدبلا تمعن :رمع

 :يمدعلا ليلدلا لامعتسا يف طارفالا

 .(019 7١ /؟١) :ةيميت نبا يواتف عومجم )غ0(
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 وأ هلعفي مل هلك يبنلا نأ ةجحب نيتمزتملا نيعطنتملا ضعب هلامعتسا يف طرفأو ءاهمذ

 لقع نع جتان «ضيرع لهج مهنم اذهو «هولعفي مل نيدشارلا ءافلخلا نأ ةجحب

 لضفأ وه امل وأ «تقولا يف مهل ماق رذعل نوكي دق هب لمعلا مهكرت نأ كلذ «ضيرم

 :وه كلذ ليصفتو هب ملع مهعيمج غلبي مل هلعل وأ 2( هنم

 اولخدي ملو «هريرقتو هلعفو هلك يبنلا لوق اهنأب ةنسلا اوفّرع نييلوصألا نأ - ١
 .ليلدب سيل هنأل كلذ ةلمج ىف هكرت ام

 هيلع لدي يذلا وه هنأ نويلوصألا ركذ دقو هللا باطخ وه مكحلا نأ - ؟

 .ًاليلد نوكي الف ءاهنم اًدحاو سيل كرتلاو «سايقلا وأ عامجإلا وأ ةنسلا وأ نآرقلا

 .سايق وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ةنيرق وأ ليلدب الإ اًميرحت

 ءاملعلا بقعت نم جذامن

 هدحو كرتلاب لدتسا نمل

 ةهاركلا وأ ميرحتلا ىلع

 يبنلا نوكل اهمّرح وأ تامامحلا لوخد هرك نم ىلع ةيميت نبا بقعت مدقت - ١

 .اهلخدي مل هلي
 هوركم تاولصلا بقع ءاعدلا نإ :لاق نم لوق اًبقعتم ّبل نب ديعس وبأ لاق - "

 دنتسي ام ةياغ :لاق «نيدشارلا هئافلخ نم دحأ هلعف الو هلعفي نكي مل لَك يبنلا نأل

 .«فلسلا لمع نم نكي مل هجولا كلذ ىلع همازتلا نأ تاولصلا رابدأ ءاعدلا ركنم هيلإ

 زاوج الإ كورتملا كلذ يف مكحل بجومب سيل كرتلاف لقنلا اذه ةحص ريدقت ىلعو
 هل اميف اميس الو كورتملاب ةيهارك قوصل وأ ميرحت امأو ءهيف جرحلا ءافتناو كرتلا
 . "ها ءاعدلاك عرشلا نم ررقتم يلمج لصأ

 .جاكنلا دقع دعب ةحتافلا ةءارق - "“

 ةءارق وهو ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك ىف ةداعلا هب ترج ام بابلا اذه نمو

 ءاعدلاو تاومألا ركذ دنع وأ «قيفوتلاو حالصلا ةين ىلع اكربت حاكنلا دقع دعب ةحتافلا

 فلسلا الو ِةْلَك يبنلا هلعفي مل هنأ هيف لاقي ام ةياغو «هيف ءيش الو زئاج اذهف ءمهل
 .حلاصلا

 ١5١. ص :كردلاو مهفتلا نسح 00(
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 ضرألا تجرخأو ءدبزأو ىغرأو .دعقو ماقف كلذ نع مهضعب لئس دقو
 كلذ ركنأو اًفينع اًموجه مجهو ءاهرابخأ ثدحت ذئموي ءاهلام ناسنإلا لاقو ءاهلاقثأ

 يف هلخدأو ءاهيلع صوصنملاو اهب عوطقملا تامرحملا نم هنأكو ءاّديدش اًراكنإ
 لوق تحت لخاد هلعف نم نأو «رئابكلا نم هلعجو .هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكلا
 هللا لوق تحت لخادو «رانلا نم هدعقم أوبتيلف اًدمعتم ّيلع بذك نم» :ْةلَك يبنلا
 .[ :فارعألا] ''”«ائنطْلُس وبر لِي ل ام هش ور نآوإ# : ىلاعت

 باتكلل ميقسلا مهفلاو دماجلا ركفلا نع جتانلا عيظفلا عينشلا مالكلا اذه نيأف

 هذه لثم يف ىلاعت هللا مهمحر نيقباسلا ءاملعلا مالك نم اذه نيأ :لوقأ «ةنسلاو

 مهصوصن هذهو «ةيمالسإلا ةعيرشلا ردص ةعسل اولهاستو اهيف اوحماست يتلا اياضقلا

 .يتأي اميفو مدقت اميف كيدي نيب

 لوقب برغملا لبق نيتعكر ةالص ةيهارك ىلع ةيفنحلاو ةيكلاملا عمجأ -
 :هلوقب مزح نبا مهبقعتف ءامهنولصي ال اوناك نامثعو رمعو ركب ابأ نإ يعخنلا ميهاربإ

 . "”امهنع اوهن «## مهنأ هيف سيل هنأل ءةجح هيف تناك امل حص ول

 ةجح الف ّيلع ثيدح امأو :رصعلا دعب نيتعكر ىلع مالكلا يف اًضيأ لاقو ©

 ءامهالص هلي هللا لوسر ري مل هنأ نم ملع امب رابخإلا آلإ هيف سيل هنأل ءالصأ هيف
 اًرهش طق مالسلاو ةالصلا هيلع ماص امف ءامهل ةهارك الو امهنع يهن اذه يف سيلو

 | .اًعوطت لماك رهش موص ةيهارك بجومب اذه سيلو «ناضمر ريغ الماك
 ””ءاعدلا يف نيديلا عفر - ”

 نيديلا عفر ركنأ نم ىلع هبقعت يف يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع ديسلا لاقو

 ىلع لدي ال ءيشلا كرت :لاق ,هلعفي مل هلك يبنلا نأو ةعدب اهنأ همعزو ءاعدلا يف

 نع م ابو ُهوُدْحَس لولا ٌكدلاَع آمو# :لوقي ىلاعت هللاو ءيهنب سيل هنأل هعنم
 اذإ» :ِهْلَك يبنلا لاقو ءهنع اوهتناف هكرت امو :لقي ملو «ةيآلا [7 :رشحلا] 1

 اذإ :لقي ملو «هوبنتجاف ءيش نع مكتيهن اذإو «متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ

 «طقف هكرت زاوج ىلع لدي امنإو هعنم ىلع لدي ال ءىشلا كرتف «هوبنتجاف اًئيش تكرت

 ام ةبجاو تناك ول ذإ «ةزئاج اهنأ ىلع اهل هكرت لد ىحضلا ةالص كرت نيح ِهْلي يبنلاف

 )١( .«نوملسملا» :ةديرج يف ركنملا اذه لوق رظنا عدد١ ١ 0الجمعة١0/١515 /5ه.

 /؟) مزح نبال ىّلحملا (؟) 564(.

 )( .اًصاخ اًمحب ةلأسملا هذه يف انبتك
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 هنأ ىلع ال هكرت زاوج ىلع لدي اًنايحأ ءاعدلا يف هيدي عفر هكرت كلذكو ءاهكرت

 , "0و .عونمم

 نم اهنأل «ةلالضب تسيلف عورفلاب قلعتت يتلا ةعدبلا امأ :رخآ عضوم يف لاقو
 ةعيرشلا لئالد نم اهمكح بلطيو «نمزلا رم ىلع ثدحت يتلا ثداوحلا ةلمج
 دهعلا يف اهدوجو مدعو ءدسافملا ءردو حلاصملا ةاعارم ىلع ةينبملا ةماعلا اهدعاوقو
 . "ها ةلالض نوكت نأ نع ًالضف ةمرحم نوكت نأ يضتقي ال اهل هلعف مدع وأ يوبنلا

 ناتعماج ناتدعاق

 ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف

 .ةعماجلا ةيلكلا دعاوقلاب ةيانعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف لامكلا لوصأ نم

 لوصأ اهنم ةماعد لك ىلع ينبني ةعماج دعاوقو ةيلك مئاعد ةعيرشلا تماقأ دقو

 هذه نمو ءاهلاثمأ يف عراشلا دصقمب ملاعلا لزاونلا ةعيبطب فراعلا اهجرختسي ماكحأو

 «عرش امب الإ دبعي ال ىلاعتو هناجبس هللا نأ يهو «تادابعلا ةدعاق ةعماجلا دعاوقلا

 يذلا وه هنأل «ىلاعت هللا ةهج نم الإ ملعت ال ةيفيقوت اهلك تادابعلا تناك .كلذلو

 ام لك ْهِْكَك هللا لوسر ناسل ىلع هباتك يف نيب دقو ءهيضري ال امو هيضري ام ملعي
 . حلاصلا فلسلا عابتابو هلوسر ةنسو هللا باتكب نوكت هللا ةدابعف «كلذب قلعتي

 :تالماعملا ةدعاق

 ملو عراشلا هنع تكس امف هيلعو «عنملا ملعي ىتح قلط تالماعملا نأ يهو

 اذه يف ليق ام ةصالخو ءرظن لحم يف وهف رييخت وأ هنع يهن وأ هب رمأ هنع دري
 لصألا نوكي ررض ىلع لمتشي ملو تالماعملا نم عراشلا هنع تكس ام نأ وه بابلا
 سانلا تاداع ىلع ينبنت تالماعملاو دوقعلا نأ ةهجولا هذه ليلدو ءةحصلا هيف
 :ىلاعت هللا لاق اذهلو «يهن هنع تأي مل ام كلذ ىلع يرجت يهف كلذلو ءمهفرعو

 الإ لالح ءيش لك نأ يضقي وهو 1١4[« :ماعنألا] 4كَيلَع ْمّرَح ام ممل لصف َدَقَو
 ال هنإف اهنع تكس ةلماعم وأ دقع وأ طرش لكف «ةنسلاو نآرقلا يف هميرحت لصف ام

 ءررض ىلع هلامتشا رهظي وأ هعنم ىلع ليلد دري ىتح كلذ لك ميرحتب لوقلا زوجي
 نأ يسرافلا ناملس نع يذمرتلا ىور امك «نايسن ال ةمحر وه امنإ هنع هتوكس نأل

 .يرامغلا قيدصلا نب هللا دبع انخيش قيلعتب ءاعدلا يف نيديلا عفر يئس ةمدقم )١(
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 امو هباتك يف هللا مرح ام مارحلاو هباتك يف هللا ّلحأ ام لالحلا» :لاق ْهيكك هللا لوسر
 لوسر نأ ةبلعث يبأ نع ينطقرادلا هجرخأ ام هلثمو 2 7(هنع افع امم وهف هنع تكس
 نع تكسو اهودتعت الف اًدودح دحو اهوعيضت الف ضئارف ضرف هللا نإ) : :لاق لك هللا

 . "”اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ مكب ةمحر ءايشأ

 ليلد دري ىتح ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأ ملعي تايآلاو ثيداحألا هذه نمو
 ملعي ىتح قلط تالماعملا : عيرشتلا ءاملع لوق ىنعم اذهو ءاهفالخ ىلع لدي صاخ
 . عنملا

 نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق
 بهاذملا نيب يهقفلا فالخلا عوضوم

 اهعابتأ ضعب نم يبهذملا بصعتلاو
 ألي دمحم انيبنو انديس هدعب ئبن ال نم ىلع مالسلاو ةالصلاو هدحو هلل دمحلا

 :دعب امأ

 ةرشاعلا هترود يف يمالسإلا ملاعلا ةطبارب يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم نإف
 ربوتكأ ١7 قفاوملا ه08٠5١ رفص 754 تبسلا موي نم ةرتفلا يف ةمّركملا ةكمب ةدقعنملا
 يف رظن دق م41 ربوتكأ ؟١ قفاوملا ه1508١ رفص 74 ءاعبرألا موي ىلإ م17
 عابتأ ضعب نم توقمملا بصعتلا يفو «ةعبتملا بهاذملا نيب يهقفلا فالخلا عوضوم
 يف نعطلا ىلإ هباحصأب لصيو «لادتعالا دودح نع جرخي اًبصعت مهبهذمل بمهاذملا
 ةئشانلا لوقع يف عقت يتلا تالكشملا سلجملا ضرعتسا ءاهئاملعو ىرخألا بهاذملا
 يحويف «هانعمو هانبم نوفرعي ال يذلا بهاذملا فالتخا لوح مهتاروصتو ةيرصعلا
 ةنسلاو ميظعلا نآرقلا نم هلوصأو ءاّدحاو يمالسإلا عرشلا ماد ام هنأب نوللضملا مهيلإ
 حبصي ىتح دحوت ال ملو ؟بهاذملا فالتخا اذاملف ءاضيأ ةدحتم ةتباثلا ةيوبنلا
 سلجملا ضرعتسا امك ؟ةعيرشلا ماكحأل دحاو مهفو دحاو بهذم مامأ نوملسملا
 ضعب عابتأ نيب اميس ال ءاهنع أشنت يتلا تالكشملاو ةيبهذملا ةيبصعلا رمأ اًضيأ
 يداهتجا طخ ىلإ اهباحصأ وعدي ثيح ءاذه انرصع يف مويلا ةثيدحلا تاهاجتالا
 روصعلا مدقأ نم لوبقلاب ةمألا اهتقلت يتلا ةمئاقلا بهاذملا يف نونعطيو ءديدج

 .ءارفلا سبل يف ءاج ام باب سابللا باتك نئسلا يف يذمرتلا هاور 0(

 يبأ ىلع اًفوقوم يقهيبلا هاورو 5 مقر )١85/5( عاضرلا باتك ننسلا يف ينطقرادلا ةهاور 6«(

 .يبهذلا هنع تكسو (179/4) كردتسملا يف مكاحلا اذكو )١١/٠١( ةبلعت
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 .سانلا نيب ةنتفلا نوعقويو ًالالض مهضعب وأ اهتمئأ يف نونعطيو «ةيمالسإلا

 ةنتفلاو ليلضتلا يف هجئاتنو هتاسبالمو هعئاقوو عوضوملا اذه ىف ةلوادملا دعبو

 :اًريصبتو اًهيبنت يهقفلا عمجملا ررق

 .بهاذملا فالتخا :ًالوأ

 :ناعون ةيمالسإلا دالبلا يف مئاقلا ةيركفلا بهاذملا فالتخا نإ

 . ةيداقتعالا بهاذملا ىف فالتخإ ()

 .ةيهقفلا بهاذملا ىف فالتخإ (ب)

 ثراوك ىلإ تّرج ةبيصم عقاولا يف وهف «يداقتعالا فالتخإلا وهو لوألا امأف
 هل فسؤي امم يهو ءمهتملك تقرفو نيملسملا فوفص تقشو «ةيمالسإلا دالبلا ىف

 لثمي يذلا ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ىلع ةمألا عمتجت نأو «نوكي ال نأ بجيو
 نلعأ يتلا ةدشارلا ةفالخلا دهعو ِةِكَك لوسرلا دهع يف ميلسلا ّيقنلا يمالسإلا ركفلا
 يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» :هلوقب هتنسل دادتما اهنأ لوسرلا

 .«ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت
 ةيملع بابسأ هلف «لئاسملا ضعب يف ةيهقفلا بهاذملا فالتخا وهو يناثلا امأو

 طابنتسا لاجيم عيسوتو هدابعب ةمحرلا اهنمو «ةغلاب ةمكح كلذ يف هناحبس هّللو ,هتضتقا

 ةمألا لعجت ةيعيرشت ةيهقف ةورثو ةمعن كلذ دعب يه مث ءصوصنلا نم ماكحألا

 اًرصح دحاو يعرش قيبطت يف رصحنت الف ءاهتعيرشو اهنيد رمأ نم ةعس يف ةيمالسإلا

 تقو ىف ءاهقفلا ةمئألا دحأ بهذم ةمألاب قاض اذإ لب «هريغ ىلإ هنم اهل صانم ال
 يف كلذ ناكأ ءاوس ءاّرسيو اًقفرو ةعس رخآلا بهذملا يف تدجو ام رمأ يف وأ ام

 ةلدألا ءوض ىلع تايانجلاو ءاضقلاو ةرسألا نوؤشو تالماعملا يف مأ ةدابعلا نوؤش
 . ةيعرشلا

 ةصيقن سيل «ىهقفلا فالتخالا وهو ءبهاذملا فالتخا نم يناثلا عونلا اذهف
 لماك يعيرشت ماظن اهيف ةمأ دجوي الف ءنوكي ال نأ نكمي الو ءاننيد يف اًضقانت الو
 . يداهتجالا ىهقفلا فالتخالا اذه اهيف سيل هداهتجاو ههقفب

 ام اًريثك ةيلصألا صوصنلا نأل ءنوكي ال نأ نكمي ال فالتخالا اذه نأ عقاولاف
 عئاقولا عيمج بعوتسي نأ نكمي ال صنلا نأ امك ءدحاو ىنعم نم رثكأ لمحت

 ءاملعلا نم ةعامج لاق امك .ةدودحم ريغ عئاقولاو ةدودحم صوصتنلا نأ ةلمتحملا

 ضرغو ماكحألا للع ىلإ رظنلاو سايقلا ىلإ ءوجللا نم دب الف «ىلاعت هللا مهمحر
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 اذه يفو ءةدجتسملا لزاونلاو عئاقولا يف اهميكحتو «ةعيرشلل ةماعلا دصاقملاو عراشلا

 عوضوملا يف مهماكحأ فلتختف «تالامتحالا نيب مهتاحيجرتو ءاملعلا موهف فلتخت

 هلف أطخأ نمو نارجأ هلف باصأ نمف «هنع ثحبيو قحلا دصقي مهنم لكو ءدحاولا

 .جرحلا لوزيو ةعسلا أشنت انه نمو ءدحاو رجأ

 ريخلا نم هيف ام انحضوأ يذلا يبهذملا فالتخالا اذه دوجو يف ةصيقنلا نيأف

 هتاذ تقولا يف وهو «نينمؤملا هدابعب هللا نم ةمحرو ةمعن عقاولا يف هنأو «ةمحرلاو

 نيللضملا نكلو «ةيمالسإلا ةمألا اهب ىهابتت نأب ةريدج ةيزمو «ىمظع ةيعيرشت ةورث
 الو ءملسملا بابشلا ضعب ىدل ةيمالسإلا ةفاقثلا فعض نولغتسي نيذلا بناجألا نم

 اذه ةيهقفلا بهاذملا فالتخا مهل نوروصيف جراخلا يف مهيدل نوسردي نيذلا اميس

 ةعيرشلا ضقانت ىلع لدي هنأب اًروزو اًملظ مهيلإ اوحويل اًيداقتعا اًفالتخا ناك ول امك
 .امهنيب ام ناتشو «نيعونلا نيب قرفلا ىلإ اوهبتني نأ نود

 سانلا لمحت نأ ديرتو بهاذملا ذبن ىلإ وعدت يتلا ىرخألا ةئفلا كلت امو :اَيناث

 وأ اهتمئأ يفو ةمئاقلا ةيهقفلا بهاذملا يف نعطتو ءاهل ديدج يداهتجإ طخ ىلع
 بجوي ام اهتمئأو اهدوجو ايازمو ةيهقفلا بهاذملا نع فنآلا اننايب يفف ءمهضعب
 نوقشيو سانلا هب نوللضيو هنوجهتني يذلا ضيغبلا بولسألا اذه نع اوفكي نأ مهيلع

 ةهجاوم يف ةملكلا عمج ىلإ نوكن ام جوحأ نحن تقو يف مهتملك نوقرفيو مهفوفص
 ةجاح ال يتلا ةقرفملا ةوعدلا هذه نم الدب «مالسإلا ءادعأ نم ةريطخلا تايدحتلا

 .اهيلإ

 هلل دمحلاو اًريثك اًميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 .نيملاعلا بر
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 (عيق وت) (عيق وت)

 (سيئرلا بئان) (عمجملا سلجم سيئر)

 فيصن رمع هللا دبع .د زاب نب هللا دبع نب زيزعلا دبع

 (عيقوت) (عيقوت) (عيقوت)

 ماسبلا نمحرلا دبعلا هللا دبع ديز وبأ هللا دبع ركب .د ريبج نب دمحم

 (عيقوت) (عيقوت) (عيقوت)

 ءاقرزلا دمحأ ىفطصم ليبس نب هللا دبع نب دمحم نازوفلا نازوف نب حلاص

 (عيقوت) (عيقوت) (عيقوت)

 ينابق بغار ديشر دمحم يودنلا يلع نسحلا وبأ فاوصلا دومحم دمحم

 (عيقوت) (عيقوت) (عيقوت)

 هنس وبأ يمهف دمحأ .د يموج ركب وبأ رفينلا يلذاشلا دمحم

 (عيقوت) (عيقوت) (عيقوت)

 هيقفاب رمع لالط .د دودولا دبع نب ملاس دمحم 2 هجوخلا نب بيبحلا دمحم

 (يمالسإلا يهقفلا عمجملا سلجم ررقم)

 ؛«يواضرقلا فسوي روتكدلا : نم لك ةرودلا هذه يف رو ضحلا نع ةلخت دقو
 دومحم نكرلا ءاوللاو «يمشاهلا سودقلا دبع خيشلاو «نيميثع نب حلاص *بشلاو

 . "”يداوعلا دوعسم كوربم خيشلاو «فولخم دمحم نيئسح خيشلاو «باطخ تيش

 )١( :يمالسإلا ملاعلا ةطبار  ةرشاعلا ةرودلا  عمجملا تارارق ١508ه.
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 داهتجالا ىوعد

 ةعدب بهاذملا عابتا رابتعاو

 نيبستنملا وأ نيملعتملا ضعب نم هعمسن ام مويلا ةحاسلا ىلع ةجئارلا عدبلا نمو
 عوجرلا نود ةنسلاو باتكلا نم ذخألاب لالقتسالاو داهتجالا ىوعد نم ©""هلعلا ىلإ
 ىهف ةدودرم ةلطاب اهنأ ىلإ ةفاضإ ةلطابلا ىوعدلا هذهو «نيدهتجملا ةمئألا لاوقأ ىلإ
 مهظافلأ تناك امهم نوعيطتسي ال ءايعدألا ءالؤه نأل «ةقداص ريغ اًضيأ ةبوذكم
 نوعجري مهارت كلذل «ةقيقح كلذب اوموقي نأ مههاوفأ نم جرخت يتلا مهتملك تربكو
 اهحرشو صوصنلا مهف يف نيرصاعملا نم وأ قباسلا فلسلا نم ةمئألا مالك ىلإ
 باب حتف يف ضراعن ال نحنو «كلذب نوفرتعي ال مهنكلو هب لمعلاو اهنم طابنتسالاو
 لوصألا لوأو مظعأ وه داهتجالا نأ اندنع ررقملا نإ لب ؛هل ٌلاهأ ناك نمل داهتجالا
 داهتجالا ىلع موقي يمالسإلا عيرشتلاف «ةيمالسإلا ةعيرشلا اهب زيمتت يتلا زئاكرلاو
 دقف ءةدودحمو ةدودعم ةنسلاو باتكلا يف اهصوصن تدرو يتلا ماكحألا نأل كلذو

 نع ديزت ال نآرقلا يف ماكحألا لوصأ يه يتلا تايآلا ددع نأ ## ءاملعلا ركذ
 ىف ةرشتنم ثيدح ةئامسمخ ماكحألا لوصأ يه يتلا ثيداحألا ددعو «ةيآ ةئامسمخ
 يه صن فلأ ةنسلاو نآرقلا نم ةعيرشلا هذه يف ماكحألا لوصأف :''”ثيداحألا فالآ
 هذه ءانبأل هعفانم ىتؤي اذه انموي ىلإ يقب يذلا مخضلا يمالسإلا عيرشتلا اذه ساسأ
 .ةلملا

 مهئاملعب اودشرتسي نأو اوطبنتسي نأو اودهتجي نأ نيملسملا نآرقلا ملع دقلو
 ٍفوَحْلا وأ نئألا ّنِي ُنْمَأ ْمُهَءآَج اًدإَو# :هتايآ مكحم يف هناحبس هللا لوقي ءمهيركفمو
 «ُةنم ةكرطيلتتب ندا ُهَملتل متم رتألا لأ تلو لولا لإ هدم ْولَو وي أضن
 .[47 :ءاسنلا]

 ةباحصلا نع خيراتلا انثدح كلذلو ءداهتجالاو طابنتسإلا ىلإ ةحيرص ةوعد ىهو

 انثدحو لَك هللا لوسر دهع يف ةيضقألاو ماكحألا يف داهتجالاب اوفرع نيذلا ءاهقفلا
 .ماكحألاو اياضقلا ىلع هباحصأ بردي ناك فيكو ِهَللو لوسرلا نع اًضيأ خيراتلا
 فوخلا دنع ةنينأمطو ةقث مهبولق ألميو ءداهتجالا ةيرحو ريكفتلا ةيرح ىلع مهعجشيو
 .داهتجالا عم أطخلا نم

 اًمدصو اًّمح نيملعتم اوناك ول مهنأل طبضأو قدأ وه ملعلا ىلإ نيبستنملاب مهفصو نأ قحلا )١(
 . مهسفنأل هنوعدي نيذلا ماقملا ةقيقحو مهملع ةميقو مهسفنأ ردق اوفرعل

 .ينيبرشلا بيطخلل جاتحملا ينغمو يطويسلل ليلكإلاو ميقلا نبال نيعقوملا مالعإ رظنا 00
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 سَيْلو# :لوقي ىلاعتو هناحبس هللاو ءرجأ ءىطخمللو نارجأ بيصملا دهتجمللف

 امسي انوع ُهَلا اكو مد َتَدَنَس اد كلو .دي دْأطَعَأ آمين حت محيي
 .[10 :بازحألا]

 نيملسملا ةايح تماق عساولاو ميركلا داهتجالاو ةقرشملا ةحامسلا هذه ىلعو

 لوسرلا مهعجشو .«نودهتجي مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا ناكف «لوألا مهرجف ذنم

 نوفلتخي اوناكف «مالسإلا ءىدابم ةرحلا مهسوفن تبرشتو هكرابيو داهتجالا اذه ىلع
 نوفرعي ال نيذلا رارحألا فالتخا هنكلو «؛ثادحألل مهمهف يفو اياضقلل مهمهف يف

 نأ يف نوركفي الو مهتلاب نوقشارتي الو باقلألاب نوزبانتي الو ةموصخ الو ةجاجل
 .اًركف اوديقي وأ اًيأر اورجحُي

 دحأ نيلصي ال :مهل لاق ذإ ةظيرق ينب موي مهنم ِةَِلَك هفقوم قطان دهاش ربكأو

 يلصن ال :مهضعب لاقف «قيرطلا يف رصعلا تقو مهكردأف «ةظيرق ينب يف الإ رصعلا

 ملف ِةْك يبنلل كلذ ركذف «كلذ انم دري ملو يلصن لب :مهضعب لاقو ءاهيتأن ىتح

 داهتجالا ليبس هذه :هلوقب ربلا دبع نبا كلذ ىلع قلعو «نيتفئاطلا نم ةدحاو فنعي

 نأ راصمألا يف هتالول َِْي لوسرلا نس امك ءءاهقفلا ةعامج دنع لوصألا ىلع

 اًمهفو نآرقلا يف اًمهف مهيتؤي نأ وه هدابع ىلع هللا معن ربكأ نأ نوري اوناكو ءاودهتجي

 . مهاياضق يف اًمهفو دلك هللا لوسر ثيدح يف

 ةحامسو رسي يف لصتملا داهتجالا اذهبو مالسإلا حورل لماكلا مهفلا اذهبو

 لوهس ىلإ ةيبرعلا ةريزجلا نم نيملسملا تاروطت يمالسإلا عيرشتلا رياس ةقالطو

 امو عيرشتلا روصقب اًموي نوملسملا سحأ امف «ةايحلا تناك امنيأ اهلابج ممقو ضرألا

 ىلإ الو مهتعيرش ريغ نم نيناوق ىلإ - مهيديأ يف ايندلاو - نمز نم ةظحل اوجاتحا
 لوقيل ىتح ةفاك ةيناسنإلاو مهسفنأل نيعرشم اوناك لب «مهئاهقف ريغ نم نيعرشم
 نم ربكألا بناجلاب مالسإلل ةنيدم ابوروأ نإ :«ةيناسنإلا خيرات حمالم» هباتك يف (زليو)
 .ةيراجتلاو ةيرادإلا اهنيناوق

 وطخلا عم ةروطتم ةزيزع ةيوق مهتايحو ةبيط ءاخر نيملسملاب ةايحلا تشمو

 تناك يتلا ةرحلا ةيداهتجالا تاساردلا نم ةبقاعتملا تادادمالا لضفب عيرسلا يناسنإلا

 تفرحناف ينابرلا جهنملا نع سانلا فرحنا ىتح زيمملا هعباطو يمالسإلا ملاعلا ةمس

 .نايرعلا قيرغلا ةاجن اًموي تجنو اًموي تقرغو بكرملا مهب

 ؟دهتجملا وه نم
 نأب ررقن نأ دب الف رسيمو حضاو هليبس نأو حوتفم داهتجإلا باب نأ ررقت اذإو
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 .اًدهتجم ىمسي نأ قحتسا نملو هل ًالهأ ناك نمل وه امنإ كلذ

 هنأ ملعاو :بابلا اذه يف ءاج ام اًصخلم يجرزخلا دمحم خيشلا ةمالعلا لاق
 نأو ءظافلألا نم كرتشملابو ةغللا ظافلأ تادرفمب اًملاع نوكي نأ دهتجملا يف طرتشي
 فورحو اهئامسأو ماهفتسالا فورح يناعم ملعي نأو ءرجلا فورح يناعم ملعي
 خوسنملاو خسانلاو تايآلا لوزن بابسأو ىلاعت هللا باتكب اًملاع نوكي نأو ءطرشلا
 باطخو باطخلا ىوحفو ديقملاو قلطملاو صاخلاو ماعلاو ةباشتملاو مكحملاو
 يف ةيوبنلا ةنسلا كلذكو «ةفلاخملا موهفمو ةقفاوملا موهفمو عضولا باطخو فيلكتلا
 لصألا باحصتساو ناسحتسالاو ةماعلا حلاصملا يف رظنلاو «ةياردلاو ةياورلا ملع
 زاج كلذ تملع اذإف «سايقلاو عامجالاب ملعلا مث ءدسافملا ءردو حلاصملا بلجو
 , 30هلف آلإو داهتجالا كل

 :داهتجالا ىنعم ديدحت

 هل ةيامحو هدعاوقل طبض وه لب اًقييضت سيل مالسإلا يف داهتجالا ىنعم ديدحتو
 نم ءايعدألا نيلفطتملل جارخإو هدارفأل زييمتو هلوصأل بيترتو هقرطل ميظنتو اهنم دب ال
 نأ لوصألا ةمئأ ررقي كلذلو ءاًئيش هدجي مل هءاج اذإ ىتح ءام نآمظلا مهبسحي نيذلا

 يف ةعس ىلإ جاتحي هنإف «ةيلع ىربك ةجردو «ةيعرش ىمظع ةبترم ناك امل داهتجالا
 يعدم ناك انه نمو «ةيعرشلا ةلدألا عاونأب ةمات ةفرعمو ةداملا يف ةرازغو ملعلا
 هاوعد يف رّصبتيو هسفن عجاري نأ هل يغبني ةريخألا رصعألا هذه يف قلطملا داهتجالا

 وهو هسفن رادقمب لهاج وأ اهيعّدي يتلا ةبترلا رادقمب لهاج هنأ تبثتلا دعب ىري دقف
 ديريو داهتجالا ىوعدب اًرْخف هيقدش المي لجر ءاج دقو ءاّروذعم سيل كلذ لك يف
 لب «نحللا نم ةملاس ةرابعلا ةءارق فرعي ال وهو نييبرعلا ةئسلاو باتكلا نم طابنتسالا
 ءالؤم لاثمأ نم حصي فيك هللابف «ةيبرعلا حاتفم وه يذلا ًالصأ وحنلا ملع فرعي الو
 نيدهتجملا دادع يف اونوكي نأ وأ نيحلاصلا فلسلا طابنتساك طابنتسالا ىوعد

 ةمايقلا موي ىلإ هيعارصم ىلع حوتفم وه لب داهتجالا باب قلغ يعذن ائنسلو

 خسان نم هفرعي نأ بجي ام فرعو طابنتسالا ةيلهأب ققحتو كلذل لهأ ناك نمل نكلو

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءحنم بهاوملاو عساو هللا لضف نإف «هيلع عمجمو خوسنمو

 هلهؤي ةيوبنلا ةنسلا يف اًمهفو نآرقلا يف اًحتف هدابع ضعبل ىلاعت هللا بهي دق معن

 لوصولا وأ ديدج مهف راهظتسا وأ اياضقلا ضعب يف ثحبلا وأ لئاسملا ضعب ةعجارمل

 .يجرزخلا دمحم خيشلل عيدبتلاب نيلئاقلا ىلع درلا يف عيدبلا لوقلا باتك )١(
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 كلذ نأ الإ اهليصأتو عئاقولاو لزاونلا ضعب مكح ةفرعم وأ قئاقحلا ضعب ةفرعم ىلإ

 رظن بحاص وأ اًفحاب نوكي لب قلطملا داهتجالا ةجرد ىلإ هعومجم يف هب ومسي ال
 ةنتف عوضومو «لطاب اهب ديرأ قح ةملك هل ًالهأ سيل نمم داهتجالا ىوعدف «يأرو

 .روهمجلل

 ةمئألا نوزمليو نيدلا ةملك قيرفت نوبحي ءالهجب نيملسملا رشعم انيلب مكو

 ءيش لك يف ةفلاخملا نوبحيو ءاملعلا ةعمس نوهّوشيو نتفلا ران نودقويو نيمدقتملا

 اًشيوشتو ةملكلل اًقيرفتو ةسايرلل اًبلطو ةداملل اًبحو ناطيشلل ةعاطإو حلاصملا ءارو

 هيلع يه ام ىلع ةيضقلا هذه نوقلطي اذكه «مارح ديلقتلاو بجاو داهتجالا نأ ةيضق

 داهتجالا نأب لوقي يذلا اذ نمو ءادذهتجم هنم اوعنصيل هومّلع مه الو هيلع وه ام ىلع

 مهدوجو ركني نإف «عئانصلا بابرأو ءالهجلاو ماوعلا مهيفو سانلا عيمج ىلع بجاو
 ماوعلا دوجوب فرتعي ناك نإو ؛ةدهاشملل راكنإو سحلل ةرباكم كلتف ةمألا يف

 ةمئألا نم نيقباسلا ةثالثلا نورقلا لهأل ماوعلا ديلقت نأ كش الف ديلقتلا ىلإ نيجاتحملا

 ريخ» :لاقف ةيريخلاب مهل ْةِيكَك يبنلا دهش دقف «مهريغ ديلقت نم قحأو ىلوأ رباكألا
 .«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق سانلا

 تفصو مهبهاذم تطبضنا مهنوك عم مهنع هللا يضر مهيف ةقداص ةداهش يهو

 نع افلخ اًوتاوتم وأ اًحيحص االقن مهعابتأ نع مهيواتفو مهلاوقأ تررحتو مهبراشم

 . طابنتسالا ةيفيك الو عيرشتلا رارسأ

 رمأ كلذ نإف «هنيعب دحأ ريقحت وأ ةيتاذ ةيصخش نم لينلا اذه نم دصقلا سيلو

 كلذ نم دصقلا امنإ «ماليإ تيمب حرجل ام لهاجلا هنم ملأتي الو لقاعلا هب ىنعي ال

 ىلإ جوحأ نحنو ءممهلا هل تلذب ام قحأو مهأو لمكأ كلذ نإف «ةملكلا ديحوتو

 عاصقلا ىلع ةلكألا يعادت ممألا انيلع ىعادتتف دادعتسإلاو ةوقلا بهذي قرفت نم مائولا
 20( سا م6 .
 . نوهاس ةرمع يف نحو

 :ينسحلا يكلاملا يولع دمحم ديسلا فلؤملل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ديدجتلاو روطتلا موهفم )١(
 5 ”# ص
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 :ةعدب مظعأو داهتجالا ءايعدأ

 ام وه ةيمالسإلا ةعيرشلا ددهت يتلا تاركنملاو دسافملا رطخأو عدبلا حبقأ نمو
 اهتمئأب ءادتقإلا ذبنو بهاذملا راكنإ نم هلهأ ريغ نم داهتجالا ىوعد ةيضق ىلع بترتي
 هللا لوسر ةعيرشل نوسفانم مهنأو «ةعيرشلا دض القتسم اكلسم مهرابتعاو نيدهتجملا
 . مهسفنأ بهاذم ىلإ كك هتعيرش نع سانلا راظنأ اولوحي نأ مهنأش نأو هلك

 ةئراط ةعدب اهنإ :ةعبرألا بهاذملا نع هلوق مهضعبل انأرقو مهنم انعمس دقو
 اهنأب ةمئألا ءالؤه بتك مهضعب فصوو ءيش يف نيدلا نم تسيل اهنإو «نيدلا ىلع
 نيب عينملا دسلا يه اهنأو ءةنسلاو باتكلا ىلإ لوصولا نع ةعنامو ةيذصم بتك
 يمالسإلا ملاعلا هشيعي يذلا لهجلاو رخأتلا ببس يه اهنأو «نيدلا ةقيقحو نيملسملا

 . مويلا
 يديس هللاب فراعلا مامإلا انخيش نبا ديعس دمحم خيشلا ققحملا ةمالعلا لاق

 اًنِإإ# :ىلاعت هلوق نإ :لوقي مهضعب تعمس دقو ؛ «يقشمدلا يطوبلا ناضمر خيشلا
 يدلقم ىلع قبطني [؟؟ :فرخزلا] «َتوُدَتَقُم مِهِرّئاَ كل اَنِإَو َدَعَأ خلع [ك2[ب12 اَنَدَجَو
 .بهاذملا

 اًسارك  هسفن نع هوني الو همسا بتكي ال نأ ءاشو  مهدحأ رشن دقو :لاق مث
 هفيلأت ازعو «؟ةعبرألا بهاذملا نم نيعم بهذم عابتاب مزلم ملسملا له :هناونع لعج
 نم اًئيعم اًبهذم مزتلا نم ريفكت ساركلا ةصالخ تنمضت دقو .يدنجخلا خيشلا ىلإ
 «لالضلاو لهجلاو قمحلاب نيدهتجملا ةمئألل نيدلقملا تعنو «ةعبرألا بهاذملا
 اوزحنا» :مهنع هللا لاق نمم مهنأبو ءاًعيش اوناكو مهنيد اوقرف نيذلا مني
 ًالامعأ نورسخألا مهنأبو ء[”"١ :ةبوتلا] # دلل يود نم اناحيرأ ْمهَككِهَرَو ْمهَراَبَح

 .اًعنص نونسحي مهنأ 0

 لهجلاو يمالسإلا هقفلل مهفلا ءوس بابسأ مهأ وه وه مالكلا اذه ناك دقو :تلق
 اًجاتن الإ سيل - يمالسإلا عيرشتلاو هقفلا يأ - هنإ هنع مهضعب لاق ذإ «هتمئأ داهتجاب
 ام هنيعب وه مهفلا اذهو «ةنسلاو نآرقلاب اهوطبر مهنأو ةينوناقلا بهاذملا ةمئأ راكفأل
 انناوخإ يردي ال ثيح نم نيدحلملاو نيقرشتسملا نم مالسإلا ءادعأ هيلإ وعدي
 ءامتنإلل نأل مهب نظلل اًئيسحت - هلوقن يذلا اذهو ءءوسلا اذه نع نوملسملا
 كلت ىلإ عمتسنلو «نيملسملاب نظلا ءوس نم ةريثك اًرومأ عفدت ةميظع ةمرح يمالسإلا
 نأ نم «تخاشا# دقاحلا يناملألا قرشتسملا اهعدتبا يتلا ىربكلا ةيقارشتسإلا ةبوذكألا
 ىلإ هوزعت نأ اهل باط ةزاتمم ةينوناق ةغمدأ هتجتنأ اينناق اًهقف الإ سيل ىمالسإلا هقفلا
 اهروصتي يتلا ةقيرطلا سفنب كلذ ىلع لدتسي نأ «تخاش# ءاشيو لب ءةنسلاو باتكلا
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 نولظي نيذلا ءالؤه مامأ نيملسملا ةماع نم ةمألا روهمج عاض انهو ءءاطسبلا كنئلوأ

 رثكأو «مالعألا تاقثلا اهتمئأو ةعبرألا بهاذملا ىلإ مهتبسن رَْب ىلع حاحلإب مهنوديري
 ام ةيملعلا ةقاطلا نم مهيدل تسيل «سانلا نم ماوع فاصنأ وأ ماوع ريهامجلا ءالؤه
 لقعلا ءافصو ةيمالسإلا ةرطفلا ةمالس نم مهيدل ناك نإو مهراكفأ لغز هب نوفشكي

 «لطابلا يف ةلغوم قحلا نع ةديعب بلقلا ىلع ةليقث ىوعد اهنأب مهرعشي ام يناسنإلا
 عمجأو اهلك روصعلا اهتفرع ةقيقح ريغي مل اذه مهمالك نأ ءايعدألا ءالؤه ىرد امو

 ؛هرهوجو مالسإلا بل يه بهاذملا هذه نأ يهو ؛ليج ءارو ًاليج نوملسملا اهيلع

 كسمتلا ليبس مهل ترسيو مهنيد ماكحأب نمز لك يف نيملسملا ترصب يتلا يه اهنأو
 لوسر يده ىلإ لوصولل هنم دب ال مّلس ةمئألا بهاذم نإ ؛مهيبن ةنسو مهبر باتكب
 ."اًسفانم اًرجاح نوكي نأ اشاحو هلي هللا

 اهفرعي ال ةقيقح
 اهب فصتي نم بلاغ

 ءالؤه ةقيقح يطوبلا ناضمر ديعس دمحم خيشلا ققحملا ةمالعلا ةليضف نّيِب دقو

 مهنكل كلذب نوفرتعي ال اوناك نإو مهفونأ مغر نيقباسلا ةمئآلل نودلقم مهنأب ءايعدألا

 :لاقف «مهنع ذخألاب نومغرم

 ءدهتجم مامإ بهذم داهتجالا ةبتر غلبي مل نم وأ يماعلا دلقي نأ يه ةيبهذملا

 ال نأ يه ةيبهذماللاو ءرخآ ىلإ دحاو نم لوحتي شاع وأ هنيعب اًدحاو مزتلا ءاوس

 مث «مزتلم ريغ الو اًمزتلم ال دهتجم مامإ ّيأ داهتجالا ةبتر غلبي مل نم وأ يماعلا دلقي
 نيبهذمتم ةيفلسلا ىلإ ةبسنلا نولحتني نم عيمج نوكي نأ اًدج انّرسي ناك دقلو :لاق
 مهبهاذمو مهؤارآ انيلإ تلقن نيذلا نيدهتجملا ةمئألا دحأ ديلقت نع نوكفني ال يأ اًمح
 مأ كلذب اوفرتعا ءاوسو ءرخآ ىلإ دحاو نم اولوحت وأ اًئيعم اًدحاو اومزتلا ءاوس ةنامأك

 . همالك ىهتنا ءاوفرتعي مل

 هرمأل مهنيوهتو هب مهتناهتساو داهتجالا نم ءالؤه فقوم يف ةبارغ الو :لوقأ

 «بابلا اذه يف ةذاش ءارآ ضعبب نيرصنتسم ةفيفخلا ةيحطسلا ةرظنلا هذهب هيلإ رظنلاو

 رثكأ جاتحي ال لهس ةقيرطلا هذه ليصحتو :هتلاسر يف لوقي ذإ يدنجخلا يأر اهنمو

 بتكلا هذهو «يئاسنلاو يذمرتلا عماجو دواد يبأ نئسو نيحيحصلاو أطوملا نم

 فرعت مل اذإو «كلذ ةفرعمب كيلعف ءتقو برقأ يف اهليصحت نكمي ةروهشم ةفورعم

 .ةمدقملا نم فرصتو راصتخاب يطوبلا ناضمر ديعس دمحم روتكدلل ةينيداللا ةرطنق ةيبهذماللا )1١(
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 دعب كل قبي مل هفرعت تنأ يذلا ناسللاب كمهفو كناوخإ ضعب هيلإ كقبسو كلذ تنأ

 ملعت ملو رومألا ضعب يف هلك هللا لوسر نع ةياورلا تددعت اذإ :هلوقو .رذع هذه

 .كلذب ٌةراتو اذب ًةرات ءاهلكب يتأت نأ كيلعف خيراتلا نيبتي ملو رخأتملاو مدقتملا

 مهبهاذمو ةمئألا عابتا ىلإ اًعيمج مهيلع قيرطلا دسي ملأ :يطوبلا ةمالعلا لاق

 يذمرتلا عماجو دواد ىبأ نكسو نيحيحصلاو أطوملا باتك نم مهمامأ هعضو امب

 تقو برقأ يف اهليصحت نكمي ةروهشم ةفورعم بتك :لوقي امك اهلكو «يئاسنلاو
 ىلع ال بهذم ّيأ ديلقت ىلإ ةجاح قبت ملو «لاتقلا نينمؤملا هللا ىفك دقف «نكمم

 .هريغ وأ مازتلإلا هجو

 ميقلا نباو ةيميت نبا مهيف امب ةمئألا عيمج نأ ملعي ( ةمعف ) ذاتسألا لعلو

 ءاذهتجم اهبحاص نم لعجي ال بتكلا هذه ليصحت نأ ىلع نوعمجم «يناكوشلاو

 رفوتت نأ دب ال لب «ماكحألا طابنتساو ىوتفلا ىف اهدحو اهيلع دمتعي نأ هل سيلو

 هررقي امل اًفالخ ءداهتجإلا ةجرد ىلإ هب ىقرت ىتلا ةيملعلا ةكلملا كلذ لك ىلإ هيدل
 ' .اًدج ةعفان اهنأب (...... ) خيشلا اهيف لوقي يتلا هتلاسر يف طقف يدنجخلا

 مامإلا دلاولا ىوتف
 يكلاملا ىولع ديسلا

 ةلأسم نع ىنسحلا ىكلاملا سابع نب يولع ديسلا ةمالعلا دلاولا يديس لئس
 اكْوَاظ :لوقي ىلاعت هللا نأ «ىلاعت هللا كمحر ملعا :لاقف بهذملل ديلقتلاو داهتجالا
 متل اَوْمَجَم اذإ َرُهَمَرَم اوُنِذَشلَو ِنِبْيلأ ىف اوُهَقَمَكَِإ ٌةَملَط َمُهنَي َوَقْرَو لك نم َرَقَ
 ملعلا بلطل نيرفانلا نأ ىلع لدت ةيآلا هذه [1؟ :ةبوتلا] 9 تردي َرْمَّلَخ

 مهموق ىلإ اوعجر اوهقفت اذإ مهنأو ءنيملسملا ضعب مه امنإ نيدلا يف هقفتلاو
 نأب قحأ وهف هقفتي ملو ملعتي ملو دالبلا لهأ نم رفني مل نم نأل ءمهورذنأو مهوتفأف
 ال ٌرْثُ نإ ْرِّذلأ ّلْمَأ اَْلَسسَمط :ىلاعت لوقيو ؛نيهقفتملا كنئلوأب اًيسأتم نوكي
 .رخآ اًدهتجم دلقي ال دهتجملاو «ملعي مل نم لأسي امنإو [4 :لحنلا] «نْلَت

 امنإ لب ءداهتجاب مهوبلاط مهنأ ظفحي ملو ماوعلا نوتفي ك# ةباحصلا ناك دقو

 عئانصلل ليطعتلا مزلل داهتجالاب ماوعلا فلك ولو ءاهيرابل مهسلاو اهيمارل سوقلا ىطعت
 طيرفتلا ميظع كش ال اذه يفو «طابنتسالل هقفي ال نم ىدصتو فرحلاو
 ةمئألا دلقي نأ الإ هل قبي مل كلذ عمو ءاًعطق ماكحألاب فلكم يماعلاو «طارفالاو

 .كلذب ىلاعت هللا هرمأ امك نيفراعلا ركذلا لهأ لأسيو «نيلماكلا نيدهتجملا

 داهتجالا ىعّدم نأ اذهب رهظف .دهتجملا ديلقتو داهتجالا طورش ركذ دعب لاق مث
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 الهاج وأ قلطملا داهتجالا طورشب ًالهاج نوكي نأ امإ ةريخألا رصعألا يف قلطملا

 :لوقي يذلا اذ نمو ءرورغم لضم لاض لب ءروذعم ريغ كلذ يف وهو ءهسفن رادقمب
 «ءاطسبلا عئاتصلا بابرأو ءالهجلاو ماوعلا مهيفو سانلا عيمج ىلع داهتجالا بجي هنإ
 «قحلل سيلدتو ةدهاشملل راكنإو ٌسحلل ةرباكم كلتف ةمألا يف مهدوجو ركني ناك نإف

 ةمئألل ماوعلا ديلقت نأ كش الف ءديلقتلا ىلإ نيجاتحملا ماوعلا مهيف نأب لوقي ناك نإو

 ريخ» :هلوق يف ةيريخلاب نيلسرملا ديس مهل دهش نيذلا نيقباسلا نيدهتجملا ةعبرألا
 درلا لبقت ال موصعم ةداهش يهو .؛«مهنولي نيذلا مث مهنولي نيذلا مث ينرق نورقلا

 تديقتو مهبراشم تفصو مهبهاذم تطبضنا مهنوك عم ليدبتلاو كشلاو بيذكتلاو
 ديلقت نم لمكأو ىلوأ فلس نع اًلخ اًرتاوتم القن مهعابتأ نع مهلاوقأ تلقنو مهلئاسم
 مهنوك عم ءاًداسفو ضرألا يف اًوتعو اًدانعو اًبذك داهتجالا نيعدملا نيرخأتملا ءالؤه

 ىلع يتمأ عمتجت ال١ :ربخب ةتباثلا اهقرخ عنمي يتلا عامجإلا عقاوم نوفرعي ال

 ينأ اذه نم بجعأو «ةلدألاو ماكحألاو سايقلا طورش نوفرعي الو لب «ةلالضلا

 يف هل سيل هنأ تملعف «خوسنملاو خسانلا نآرقلا يف ركني يرصع دهتجمب تعمتجا
 دوجو عرشلا يف ركنأ اذلف «سايقم هلقعل سيل مهضعبو «خوسر الو مدق ملعلا

 ينأ برطملا شهدملا لب ٠ يكبملاو كحضملا مهرثكأ نم تيأر دقلو «سايقلا
 الو لب نحللا نم ةملاس ةرابعلا ةءارق فرعي الو ةيبرعلا ديجي ال دهتجمب تعمتجا

 ديريو داهتجالا ىوعدب اًرخف هيقدش المي كلذ عمو «ةيبرعلا ةغللا ظافلأ نم اًريثك مهفي

 اًذَصَو ٌىِبَجْعَأ ِهَنَلِإ توُدِحْلي ىلا ثاحسَِإ# نييبرعلا ةنسلاو نآرقلا نم طبنتسي نأ

 دادع يف اونوكي نأ ءالؤهل حصي فيك :يل لق كبربف "05٠١ :لحنلا] *ٌتَرحع ُداَسِل
 ىرعدف ؟. .نيحلاصلا فلسلا طابنتساك ةنسلاو باتكلا نم اوطبنتسي نأو نيدهتجملا

 سيلدتو «لطاع قحلا ةيلح نع ةئتف عوضومو ؛لطاب اهب ديرأ قح ةملك داهتجالا
 .رورغو ةسرطغو سيلدتو ءروهمجلل ةفلاخمو ةعامجلاو ةنسلا ةعباتم نع ريفنتو قحلل

 هقفلل اًرصح سيل كلذ نأو ةعبرألا ةمئألاب بهاذملا دييقت ةلأسم نع ملكت مث

 :لاقف «مهريغ نود ةمئألا ءالؤه يف

 يف نيدهتجملا رصح نأ يهو ةدحاو ةلأسم ىلإ ءالؤه هّبنت ول يرعش تيلو
 نم مهريغ لوق انعبتت اننأ ىنعمب يعيبط ال يئارقتسا رصح وه امنإ ةعبرألا ةمئألا
 ءالؤه بهذمك رتاوتلاب الوقنم اطوبضم اًبهذم الو اًررحم الوق مهل دجن ملف نيدهتجملا

 هنأ دهتجملا نع بهذملا ذخأ طرش نإف «مهبهاذم لقنب مهعابتأ ىنتعا نيذلا ةعبرألا

 رتاوتملا حيحصلا لقنلا نم دب الف اًنيم ناك نإو ؛ةطساو الب اًعامس ذخؤيف اّيح ناك نإ

 دمتعي ًالقن لقنت ملو مهلاوقأ نّودت مل نيذلا نوقباسلا داهتجالا ةمئأف ءهب قوثوملا وأ
 ذخألا زوجي ال ذإ «مهديلقت زوجي ال هنع اوعجر امم هيلع اوتبث ام فرعي الو هيلع
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 لب داهتجالا باب قلغن انسلو «هلقانو هيوار يف باتري وأ «هلئاقل هتبسن يف كشي لوقب

 طابنتسالا ةجرد ىلإ لصو نمل نكلو «ةمايقلا موي ىلإ هيعارصم ىلع حوتفم وه
 انأ ىلع «حنم بهاوملاو عساو هللا لضف نإف «ىربكلا داهتجالا ةفيظو ةيلهأب ققحتو
 وهو ةنسلا ىف اًمهفو نآرقلا ىف اًحتف ءاملعلا هدابع ضعبل بهي ىلاعت هللا نأ ركنن ال

 هيلع ملكتن يذلا قلطملا داهتجالا ةجرد ىلإ هب ومسي ال كلذ نأ الإ نآلا دوجوم
 نيذلا نيمدقتملا نم دحأ يف ملكتلا نيرخأتملا نم دحأب قيلي الف ةلمجلابو ءذآلا

 عادولا ةجح ةبطخ يف ِهْكَك يبنلا رمأب اهونّيبو انيلإ اهولقنو اهونّودو ةعيرشلا اوررح
 «ةيوبنلا ةنسلا اونّودو ةيريخلاب مهل دهش دقف «بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيل الأ» :هلوقب

 رثكأو اًمهف انم ىوقأ مهنأ عم هوطبنتسا ام ىلع دنتسن الو هونود ام ىلع دنتسن فيكف
 مهتياور ىلإ ةرورضلا قيرطب قرطت مهطابنتسا ىلإ للخلا قرطت اذإف ءاّملعو اًظفح انم
 نيلسرملا ديس ثيداحأل ضقنو نيدلل مده كلذ يفو « هوور ام ىلع ذئنيح دمتعي الف

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو «نيدلا ةبرغ ىلع ليلد كلذو هك

 ديري يذلا اذه له يردأ الو :لاقف مويلا داهتجالا يعدي نم ةلاح نيب مث

 ًالوبقم مهنم نوكي نمو اهلاجر تاقبط فرعي ةيوبنلا ثيداحألا نم نآلا داهتجالا

 ليدعتلا يف ملسمو يراخبلا لثم دلقي نأ ديناسألا فاصوأو لاجرلا تاقبطو اًدودرمو
 كلذ فرع ناك نإو ؛عقو ءاملا يفو ءاملا نم رف كلذ يف دلق نإف ؟. .حيرجتلاو
 ةضراعتملا ثيداحألا ىف هطابنتساو هلوق نوكي فيكف همعز ىلع ديلقت الب داهتجاب

 مأ ةثالثلا نورقلا لهأ مالك ىلإ عجري وأ هيأرب كلذ يف لوقي له «ةضراعتملا تايآلاو
 .لقعلا ةلقو قمحلا نم كلذ نإف ؟. .لالضلا زوافم يف ميهي

 وأ هنيعب دحأ ريقحت وأ دحأ ىلع ةبلغلا راهظإ اهب دصقلا سيل ىلجع ةملك هذه
 ام» لهاجلا دينعلا هنم ملأتي الو «لقاعلا هب ىنعي ال كلذ نإف ةيتاذ ةيصخش نم لينلا

 فلسلا ريدقتل نيملعتملا ظاقيإو نيملسملا هبنت كلذ نم دصقلا امنإ «ماليإ تيمب حرجل

 ام قحأو مهأو لمكأ كلذ نإف ةملكلا ديحوتو لمشلا عمج ىلع ثحلاو نيحلاصلا

 بناجألل لاملا بهذي اليك قرفتلا اذه نم مائولا ىلإ جوحأ نحنو «ممهلا هل تلذب
 يف نحنو «عاصقلا ةلكأ يعادت ممألا انيلع ىعادتتو دادعتسالاو ةوقلاب سانلا انقبسيو
 «هتنتف ةراثإ نع ىنغ ىف نحن رمأب نينتعم هل هبنتلا انل ىغبني ام نيكرات ؛نوهاس ةرمغ
 اذإ مهعمج ىلع وهو «مهنيب تاذ عمجي نأو نيملسملا حلصي نأ ىلاعت هللا لأسنف
 . 7ريدج ةباجإلابو ءريدق ءاشي

 ديسلا فلؤملا بيترتو عمج نم ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا مامإلا لئاسرو ىواتف عومجم )١(
 0 ص دمحم
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 تاعوضوملا سرهف

 0م ممم ممم ةيقابلا ةيهلإلا تافصلا يف لوقلا ةصالخ

 1ك تافصلا ةيضق يف ريخألا لحلا

 0 م مو همم د همم هل مكاقتأ هللا دنع مكمركأ نإ

 3300000 ةماع عوضوملا يف ةدراو صوصن

 11101111111 ةيواحطلا ةديقعلا حراشل سيفن ليلحت

 311111010100000 هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ
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 2728 قيبطتلاو ةيرظنلا نيب صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم "7

 غ1 ناوضرلا ةرجش ىلع باطخلا نب رمع ةريغ

 7 تايرتفملا كلت ىلع دّرلاو هعابتأو باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىلع ىلع ءارتفالا

 100 ]| ] ] ] ]1 ]1 ]1 ]1 يي ةوبنلا ناديم يف :يناثلا مسقلا

 /84 0 مط هع مم مم هم همم مم ممم ممم ممم ممم همم ممم ممم همم ممم همم ممم همم همم مم ممم نوتُيم مهنإو تيم كنإ

 410 0 ممم م همم مم هم ممم هم مم همم همم همم مم ممم همم ممم ممم ممم همومهم هم ممم غزن ناطيشلا نم كنغزني امإو

 0 هللا ديسلا

 14 م همم مم همهم ممم مم ممم ممم همم همم مم همم ممق ميرم نبا ىراصنلا ترطأ امك ينورطت ال

 ١137 م مم معمم طممم ةباحصلا ءارعش ضعبو ىرعبزلا نب هللا دبع

 ١117 م مل ءايبنألا نيب اولضفت ال

 103116 معمم همم عموم معمم رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيل

 011717 م هع مم هم مم ممم م همم همم همم ممل يبلق ىلع ناغيل هنإ

 ا ا كرزو كنع انعضوو

 0 كنع هللا افع

 ا ]1 1 ]1 ز] ] ] ز] ]1 ذ1]1ذ1]1]1]1]1]ذ]1]1]1ذ1ذ1ذ141ة ااا ىدهف ًالاض كدجوو

 0 0 كنونتفيل اوداك نإو

 0 مهرذحاف ودعلا مه

 3١مم هنود هنع ىنغي الو اًئيش هللا نم دحأل كلمي ال ِِلك ىبنلا

 ١ مم هم اممم همم همم لَم ئبنلا ىلع ةالصلاو نآرقلا

 ١ عر 0 ع م عم عم ل م هع م همم همم همم همم وم ممول ةدئاف

 1١ م ةَئُسلاو باتكلا هقف نم :ثلاثلا مسقلا

 ١01 ممم ممم اومأست ىتح هللا مأسي ال هللاوف نوقيطت ام لمعلا نم اوذخ

 11 م دم طم هع م م ممم ممم مهدعب نمو نيعباتلا عابتأ ةمئأ

 ١103 م ممم ممول نآرقلا ةءارق يف فلسلا لاوحأ نع ةصالخ

 11 6 ومعهم ممم همم ممم ممم همم ممم همم همم ممم ممم همم ممم ممم همم همم همم هم مف رداصملا قيئوتو ةصالخلا
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 0 ممم راكنإلا ىلإ مهفلا ءوس نم

 0 ةالصلا كرت كرشلاو لجرلا نيب

 للهم هلم هت ة زر مومو رم ةم مهرة هرم ه هوم ةوو موه مهم ممم همومه مره وود وه ووو وم ففممم ههيجوتو يناكوشلا يأر

 1111111111 ميهاربإ نب دمحم خيشلاو ةيميت نبا خيشلا ىوتف

 #3 0000011 ءاعدلا يف نيديلا عفر

 330000010100 نيديلا عفر ثيداحأ رداصم قيثوت

 ك0 عوضوملا يف ةدرفملا لئاسرلا

 )111111110 يي عوضوملا يف ةدراولا صوصنلا ضعب

 #3 00 ءاملعلا لاوقأ ةصالخ

 2110 دودرم ضارتعا

 هلو مم همهم ممم ممم مم مم ممم م هرم ممم مهموم وهم همم ف ممم ءاسنلا ىلع بهذلا ميرحت صوصن

 00 ةعدبلا ناديم يف : عبارلا مسقلا
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 0 000 ةلالض ةعدب لك

 37ه ممل ديدجلا عدتبملا ميسقتلا ىلع تاذخاؤم نيركنملا عم رخآ فقوم

 304 ممول ةنسلل ةيامحو ةمألل ةمصع ثيدحلا يف ةعدبلا ىنعم ديدحت

 3118 مم لم همم ممم ممل همم «ةعدب ةثدلحم لك» ثيدحل فلسلا ءاملع مهف وه ام

 00000 ]ز ز ز]ز ]ز]ز]ذ]ذ]1ذ1ذ1ذ1ذ1 1 ا يا ةعدبلا ميسقتل لوألا ردصملا

 311م ةثدحتسملا رومألا ضعب ىلع ةعدبلا ظفل ةباحصلا قالطإ

 711مل يوبنلا دهعلا يف نكت مل يتلا ةثدحملا رومألا نم جذامن

 3 68 م م عمم هم م معمم راكذألا يف ددعلا ديدحت ةيعدب

 7 را 0 ام هم ممم معمم مم وممل ةعيرشلا هتزاجأ هدبع هللا مهلي امب ءاعدلا

 18 131 ع م عمم همم وم ممم ةجح سيل لعفلا توبث مدع

 3917 عع عم كرتلا عاونأو ءيشلل ِةِْلَك ّيبنلا كرت ىنعم ام

 0 هتلالدو «هماسقأو «كرتلا

 7 ةهاركلا وأ ميرحتلا ىلع هدحو كرتلاب لدتسا نمل ءاملعلا بقعت نم جذامن

 35 ممم ممم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ناتعماج ناتدعاق

 بصعتلاو بهاذملا نيب يهقفلا فالخلا عوضوم نأشب ءاملعلا رابك ةئيه رارق

 00 اهعابتأ ضعب نم يبهذملا

 007 1 1 11 ةعدب سهاذملا عابتا رابتعاو داهتجالا ىوعد

 31715 ع م مم دمع م اهب فصتي نم بلاغ اهفرعي ال ةقيقح

 311م ممل يكلاملا يولع ديسلا مامإلا دلاولا ىوتف
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